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„Разведри чело намрштено,
толку е убав овој ден!
Блаже Конески (од „„Весела песна“)

БЛАЖЕ КОНЕСКИ
2021 – Година во чест на Блаже Конески
по повод 100-годишнината од раѓањето
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„Јазикот е
единствената наша татковина. Сè додека го чуваме,
го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш
македонски – ќе може да сметаме дека ја имаме и
татковината. Како куќа, како дом, како огниште.”
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Вообичаено е, да не речам правило е, после секој натпревар
поразените да поведат дискусија
меѓу себе на која ќе се бара одговор на прашањата – зошто и
како останале поразени? Во тие
дискусии секогаш главно место
заземаат ставовите кои поразот
го припишуваат на необјаснивата среќа на победникот. Черчил
го признавал поразот само ако
со тоа завршува војната. Што
значи, по секоја изгубена битка
бил посилен, помотивиран да
победи во следната. Во нашава
„страдалница“ пред месец-два се
одржаа локалните избори за градоначалници и советници. Како и
секогаш, на крајот едни прогласија победа, други се помирија со
поразот. По натпреварот, според
известувањето на медиумите, кај
поразените се развила дискусија
која треба точно и прецизно да ги
утврди грешките, слабостите што
довеле до катастрофата. Меѓу
многутемина душегрижници, да
не речам аналитичари, впечаток
ми остави фејсбук-статусот на
една новинарка. Во него таа ја
открива причината што довела
кандидат по вторпат да го освои
градоначалничкото место. По-
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бедата се должела на односот
на старо-новиот градоначалник
со соработниците и новинарите.
Кутриот, наместо да назначи за
секретарка некоја долгонога убавица, останал со гопоѓата која со
едната нога веќе била кинисана
кон пензионирање. На новинарите кога доаѓале на посета во неговиот кабинет им постилал ред
карпет (црвен тепих). Избегнувајќи ја замката што ја поставува
методот на новинарката – колку
е приемлив, колку е точен – се
впуштаме во друга размисла. Таа
го става писателот во позиција
каква што градоначалникот им
одредувал на новинарите. Па,
многу лесно ни се наметнува прашањето: можат ли писателите, се
мисли на столбовите во нашето
книжевно милје, да бараат од
луѓето на високи државнички
функции (во дадениот случај од
градоначалниците, пратениците,
министрите) да им се постила
црвен тепих кога ќе посакаат да
ги посетат во службените простории? Одговорот е: не можат, и
тоа од три причини.
Прво: Големите писатели имаат
Сократова мудрост.
Второ: Оној што треба да постила црвен тепих нема да знае за
кого го постила. Замислете да се
постели црвен тепих за некоеси
џуџе. Или за некој што сака, како
што сакал Сизиф, да ја зароби
смртта.
Трето: Оти сѐ уште никој не
може да сфати дека митовите, во
споредба со историските факти,
се несоборливи вистини.
Или, за да го поедноставиме
одговорот, ќе се послужиме со
стиховите на Конески од песната
„Молитва“:
Спаси ме, Боже, од болните луѓе
што се накажани,
та не се криви,
нивната злоба умерено суди ја,
самите од неа одвај се живи.
Тие се мислат повикани да водат
како Мојсија и другите пророци,
а самите не можат да се ослободат
и влечат по себе ситни пороци.
Дај, Господе, што помалку очите да
им ги бодам,
штом тие лево ќе фатат,
јас десно да одам.
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ПИСАТЕЛОТ КОНЕСКИ

особено восхитува во креативниот свет на Конески
е балансот меѓу љубопитствата за различни мотиви што се шират во недоглед и кохезивното ткиво
на националниот културно-јазичен стожер кој ги
сплотува сите негови креации во една матица.

Блаже Конески е комплексна интелектуална
фигура – национален мислител, филолог-лингвист, професор и препејувач, книжевен историчар
и писател. Во доменот на литературата во преден
план е поставена неговата поезија, додека зад неа
(само во смисла на обем, а не и според вредност)
се подредуваат расказите и кусите записи, како и
неговите есеи со различна тематика. Сè што напишал Конески, сè што оставил за следните поколенија како книжевен запис, ја носи истата енергија
на сплет од емоција и рефлексија и се одликува со
длабока промисленост и доживеаност, кои се претставуваат на површината како едноставно срочени
зборови во лесен прелет. Но таа божемна леснотија
секогаш е израз на „сложена едноставност“ која на
читателот му носи уникатна возбуда поради далекосежните поетски пораки. Водечки творечки постулат на Конески е оној за кој и самиот поетски
се искажа во стихот „проста и строга македонска
песна“, мислејќи притоа на рамнотежата меѓу едноставно-комуникативниот израз и дисциплинирано
занаетски остварената книжевна форма. Она што

Конески не е автор кој би можел да се поврзе
со само еден одреден книжевен правец или стил.
Неговата литература се издигнува над школските
разграничувања и со нејзините духовни вибрации им се измолкнува на строгите определби: во
неговите стихови и прозни записи се проткајуваат
класичната симболика со постмодерниот интертекст, интимизмот со архетипските слики, фолклорните обрасци со современиот жаргон... Сепак,
ако се обидеме да извлечеме некои креативни доминанти во неговиот опус, секако една од нив би
била сестраната обмисла и прочувствуваност на
поимот традиција, и на теоретско и на креативно
ниво. Метафората на македонското оро Тешкото
од истоимената, веројатно најпопуларна песна на
Конески, како генерациско надоврзување и заедничко крепење, им е добро позната на Македонците уште од училишните клупи. Токму таа идеја
за македонскиот национален и јазично-културен
континуум го одбележува Конески и како национален деец, и како општественик и научник, но
најмногу и пред сè, како писател. И во своите есеи,

Соња Стојменска-Елзесер
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и во книжевно-историските студии, и во стиховите,
Конески се води од неизмерната почит кон втемелувачите на националната јазична култура и кон
богатата фолклорна традиција од која произлегува
македонската современа литература.
Творештвото на Конески обединува векови: во исто
време го осветлува минатото, особено деветнаесеттиот век на кој му се посветени голем број студии;
непосредно ја промислува и како сеизмограф ја чувствува својата современост и праќа пораки и рефлексии кон иднината. Само уметничките дела од највисок ранг ја имаат таа енергија со децении по нивното
настанување да зрачат со живи визии и суштински
проблемски јазли за човештвото, и на глобален и на
личен, интимен план. За да го аргументирам ова ќе ве
потсетам на кусата песна на Блаже Конески:

МАКЕДОНСКИ ПОЕТИ
Каква судбина!
Да ти се чини дека правиш
најзалудна работа на светов.
А сепак Рацин и Вапцаров
како два силни бора
шумат
и пак е
сè
со човечка смисла
исполнето.
Мислам дека низ оваа песна најубаво се
чувствува перзистентноста низ времето. Едноставно, ние денес се огледуваме во овие стихови, без
разлика дали се напишани пред десетици години
или се напишани во овој миг, ја носат нашата болка, нашето чувство. Секој од нас го имал тој пад во
амбисот да се запраша чуму сега стиховите во ова
време кога вирусот демне, кога светот се наполнил
со смет како балон пред пукнување, кога омразата
владее, кога книгите се забораваат, кога вредностите се мешаат, кога македонскиот јазик се става
под сомневање, кога е тешко да се учествува во
арената на светската култура? Што му останува на
македонскиот писател? Сепак, кога ќе ги чуе стиховите на Рацин, Вапцаров и Конески, и кога ќе ги
чуе стиховите на сите писатели што допрва следат
и допрва ќе се извишат како борови, станува јасно
дека имало зошто да се твори, дека не е залудно...
Затоа што стихот, поезијата, литературата, културата, тие се оние чинители што го хранат, го негуваат и нашиот идентитет и нашиот хуманитет. Затоа,
да ни е вековит Блаже Конески, да ни се вековити
македонските поети, да ни е вековита поезијата!

Веле Смилевски
ДОПЕВАЊА
Во поезијата, како и во љубовта, е сѐ речено,
а сепак треба сѐ допрва да се рече.
Блаже Конески
Има еден простор што го нарекуваме дом
во кој предметите се во совршена функција
на заговор против Времето.
Тоа е, најверојатно, сон
за можниот поредок на песната
на чии прозорци
се надвиснуваат сенките на смртта.
Кога ќе светнат молњи,
домот се отвора како цвет
и тогаш тој е полн со гости.
И преку патот еден друг дом е полн со гости
и друг еден дом преку една река
и друг дом преку еден рид,
и дом еден во едно друго поле,
и во друго време еден сеопшт дом.
Песната е на пат за Друго Време.
(Од поетската трилогија „Час по поезија“, 2000 г.)

ПОРИВОТ И ПЕСНАТА
Во пристапот кон богатиот опус на големиот македонски поет Блаже Конески, најсветлата творечка вертикала од втората половина на македонскиот 20 век, меѓу многуте предизвици за толкување
претставува темата поривот и песната. Имено, една
од првите песни на Блаже Конески носи наслов
„Песна за животот“. Таа е објавена во циклусот „Од
стариот нотес“ со стихови настани во периодот од
1941 до 1945 година. Од друга страна, последната
негова песна, „Зимско утро“, е исполнета со интензивен пулс, како порив, на релацијата меѓу животот и песната. Всушност, преку песната на птицата,
поетот ја испраќа пораката испишувајќи ги своите
последни стихувани зборови (цитирам): „И тоа како
порив за живот / во мене пак да буди!“. Песната
„Зимско утро“ е напишана неколку дена пред физичкото заминување на поетот, на 29 ноември 1993
година.
Ништо не е планирано и ништо не е случајно кога
станува збор за поривот, особено кога во последната песна на Блаже Конески го среќаваме зборот
порив, како одредница, како мотив, како тема, како
порака. Да потсетиме: во една од најзначајните
песни во опусот на овој автор, во една од клучните
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творби која нуди еден од можните влезови во неговиот поетски опус, во песната „Зборот“, се тематизира поривот кој „за смисла не прашува!“ Конески
пишува:
Од секогаш сум мислел за излишноста на зборот,
дека најмалку го трога тој онега што му е упатен –
од каде тогаш таа потреба да се искажуваме
дури со ритам и рима, дури со алитерации?
Тука види ја сега бесмисленоста на земните извори:
било на ќуќур, било на вода, било на грлен извик.
Тоа е порив, и за смисла не прашува!
Во овој однос можат да се најдат низа други примери во опусот на Конески како илустрација дека
ваквото чувство или сензација, како што вели тој во
своите есеи, е важна нишка во поетскиот ткаеж со
знак за заемноста на животот и песната, со многу
тајни и никогаш до крај објасниви врски, со длабоки проникнувања и надополнувања кои во својата
суштина можат да се наречат порив. Како, на пример, во една од раните песни на овој автор, „Тешкото“, во која преку играта, орото, гестовите (од чекорот „мирен и бавен, со здржана тага“ кој преминува
во кулминација: „Се заврте земја, / и чиниш – се корне стресениот век“) се открива колективниот порив
за опстојба.
Кога Блаже Конески во „Везилка“ вели: „песна
од копнеж и песна од мака“, тој ја варира темата
на поривот искажан низ преплетот на поетското и
егзистенционалното.
На поривот нѐ упатува и чешмата која „има душа“
(во песната „Чешмите“) како одглас на „земните извори“, кога, како што пишува Конески, „често дури
на сон“ се слуша „по мраморот на таа чешма шумот.“
Во контекстов нужно треба да се потсети дека
ниту по линија на темата порив, ниту по која било
друга мотивско-тематска преокупација може да се
бара во опусот или во одделните книги на Конески
кохерентност во строгата смисла на зборот, како
концепт со однапред зацртани цели. Според овој
автор, секоја песна е одделно и засебно дело, создадено според тој никогаш до крај објаснив порив,
за кој сега зборуваме. За поетот Блаже Конески
„песната е целост“, таа и по содржина и по структура е заокружена, завршена, засебна и независна
од другите текстови во една книга или во опусот,
воопшто. Таква е таа и за поривот како внатрешен
агенс на песната и како нејзина тема.

Глигор Стојковски
ЗЛАТОВРВ. РАКУВАЊЕ СО
ПРЛИЧЕВ
		

Небрегово, 20 век

Го мразев животот. И не да помисли некој дека
го намразив тогаш, поради моите несреќи,
туку ни во детството ни во младоста своја
ни во староста, еве, не го ценам животот...
			
		
Григор Прличев: Автобиографија
Со ноќи бдеев над горката исповед
Потем лета и лета ја гледав – жива
во секоја грутка, на секоја стена, во секој процеп
на Врвот
во отсјајот на златното јаболко.
Ја слушав до ниедна доба
ја впивав слово по слово
Тој вознес
восхит никогаш стивнат
ни ноќ ни ден
и–
и ноќ и ден
и моќ и Одземање на силата
за час се доодува оттука до
Петринските ридови и долови.
Сонот ми скипна.
Како никогаш со никого
да не се разбра
времето е сојузник повеќе
од вревата што мнозина против него
ја креваат
ниту повеќе ниту помалку наклонето
рамномерно ја распределува утехата
тоа што мина е тегобно
тоа што доаѓа
ќе мине без тревога и занес.
Занданата е сурова самица
сосем налик на дните и ноќите
ненавистни
се повторуваат неумоливо
ги движи нечија зла намера
нема начин да се преиначат
така почнаа
така нека завршат
ќе се разбереме во друго време
со други слова.
Снеможуваат и умот и снагата
предолго изложени на напор
неколкупати поголем од силата
во нив што тлее.

6
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Бележан со некој пален знак
згасна суровиот нервчик
свртен кон бескрајот
загледан кон новото племе
– да го сака, да прославува.

Христо Петрески
БЛАЖЕВИНАТА НА
БЛАЖЕ КОНЕСКИ
На по-етички план огромно е влијанието на знаменитиот и почитуваниот Блаже Конески врз мене
лично, но и врз моето творештво. Навистина, тешко
е да се разделат личноста на Конески од неговото творештво, па и јасно и прецизно да се повлече
линија и да се каже – што влијаело повеќе врз идните писателски и читателски генерации – тој како
личност, или неговиот богат, содржаен и разновиден книжевен и научен опус. Личноста и поетиката
на академикот Конески пленуваа и облагородуваа
со својата специфичност, оригиналност и компактност, од една страна, и спокојство, издржаност и
остроумност, од друга страна.
Песните на Блаже Конески се главно концизни, јадровити и лапидарни, со ретки исклучоци на епски,
баладични и поемични пеења. Слично е и со неговите кратки лирски прози. А Блаже Конески беше
препознатлив, прониклив и егзактен и во своите
есеи.

Фото: Ѓ. Личовски
12.8.1930 г. Блаже Конески како дете со семејството

Кое злосторство е поголемо
од намразеното одење по веков?
Со злоба и со пизма
се објаснуваат и љубовта и смртта
неговата река –
копнеена, полноводна,
избрана од полињата и морињата
веќе е понорница под ќелиите во кои тлеат
непочнати разговори
безмалку со прст можат да се допрат
на градите
снеможени од продолжената темница
ќе преправеа ли нешто
ќе беше ли друг
доколку живо завршеа во дворовите
и во мугрите кога сните се најјасни
и кога ќе го предјавеа времето што доаѓа
– да се подготвеше
да се охрабреше
до толку да беше мачно тоа што иде
и што, ете, дојде!
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Неговото влијание врз моето творештво е повеќезначно и евидентно. Најпрвин, неговата едноставност стана заштитен знак и симбол и на моите
песни. Понатаму: создавањето како игра, очудувањето, пресвртите и слично – секогаш се трудев
и сѐ уште настојувам да бидат изведени на уникатен и доследен блажеконески начин. Исто така, и
грижата за јазикот, како наша единствена, трајна и
неменлива татковина – се постулат и константа при
потрагата на архаизмите, народниот (колоквијален) говор, преродбеништвото, фолклорот, обичаите, севкупното културно и уметничко наследство и
традициите.
Но Блаже Конески постојано инсистираше на современоста и модерноста, како хроничар на своето
време, па од него можеше да се научи дека авторската творба треба да биде несекојдневна, искрена, сликовита, мисловна и доживеана. Како познајници и современици на Конески, од него научивме
да заораме барем една нова бразда и да напишеме
барем една проста и строга македонска песна!
Конески освојуваше со својата едноставност,
остроумност и далековидост, а ние – неговите
следбеници, продолжуваме да го чуваме и негуваме споменот на Неговата личност и дело, но и да
(ис)пишуваме зборови, реченици, страници, кои (ќе)
(про)излегуваат од неговото грандиозно и неповторливо творештво, но и ќе потсетуваат на неговиот ракопис, писмо и горостасен и стамен лик.

2
Беше ангел и светец со небеска лика
Ми лебди везден пред очи таа иста слика
Со чекор бавен и стамен везден што ита
Каде мислата таму и окото и воздивот скита
3
Нашата земја е испустена и сува
Простете, но нема веќе кој да ја чува
И зборот гласен никој веќе не го слуша
Се струполи и урниса престолот ко круша
4
А Ти чии синори сега демнеш
Да не згазне душман каде ли дебнеш
Го слушаш ли нашиот немоќен и притивнат глас
Сал Ти знаеш ќе има ли некогаш за векутума спас
5
А што е тоа што светов и веков го зафати ко стија
Та не заврзува ни шуплив орев и лисјето е зијан
И кој ја распосла над земјава таа гнасна мрежа
Па и јас самиот себеси толку ли да си тежам
6
Не удира тапан, не се гласи свирка
Зад портите и вратите нема кој да ѕирка
Не заплака дете во столетна лулка
Не пркнува корен ни крвава булка

Небрегово, Прилеп, Мариово и Итар Пејо се многу
блиску до мојата Растојца, Крушево, и Демир Хисар
(Железник), илинденците и Брсјаците, па можеби
и затоа постои и опстојува роднокрајното чувство
за заемност, сплотеност и блискост. Ја сакам и ѝ
се восхитувам на блажевината на Блаже Конески,
на неговата совршена едноставност, смиреност и
воздржаност, неговата јасна и прецизна речитост и
неговата харизма, ерудиција и визија!

7
Нека дувне ветер и нека фркне ровја
Да однесе молк и лишај од заборавени гробја
Па белки и стројници овде одново ќе се гласат
И невини рожби од магии, клетви и јанѕи ќе се спасат

АНГЕЛОТ ОД НЕБРЕГОВО

9
Не, разговоров е прек, охол и срчен
Мојот опул не е веќе ни стрвен ни дрчен
Мојата снага е премалена, скаменета и тврда
Не гледам ни овци, ни волци, ни долови, ни брда

(десет пеења за единствениот и неповторливиот Блаже Конески)
1
Во дождлив, влажен и м(р)ачен ден
Јас смислувам песна за еден ангел нов
О, да беше жив, ех да беше дрен
Со гранитен ков и челичен оков

8
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Во бовчава носам и темјан и крст
Кон никого те молам не вперувај прст
Сал со очите гални дооден старец и непроодено дете
Таа најголема добрина од тебе ја посакувам сега ете

10
Слушам сал нејасен испрекинат детски лелек
Тој ми дразни душа и ми прави упрек
А по зајдисонце насоне јас повтор ќе ветам:
Во Небрегово јас и вечерва кришум ќе слетам!

Пајо Авировиќ
КОНЕСКИ ГО СПОЗНАВ
ПРЕД ДА СЕ ОСООЗНААМ
Кога мојата баба Ружа од Кратово, една од убавите жени од мојот народ што предвреме прецветале, како цут од кајсија или јоргован во мај, ми
лепеше црвен конец на челото, шепотејќи некакви
нерaзбирливи зборови – стихови ли ќе беа, гачки ли,
молитви, за да ме сочува од уроци – Конески беше
со мене. Кога првпат успеав да изговорам „р“ на
мајчиниот македонски јазик, награден со насмевката на мајка ми и едно парче чоколадо – Конески
беше тука. Кога првпат во ушите зурли ми запискаа
од брановите на Радио Скопје, на некој далечен
Илинден – Конески беше тука. Во сите детски игри,
во сите чуени, испелтечени и подоцна изговорени
зборови на мојот мајчин јазик – Конески беше тука.
Јас, се разбира, не бев свесен за неговото присуство. Не сум ни денес, во веќе презреани животни
години. Во најраните денови Конески беше дел од
моето лично несвесно. Денес за мене, верувам и за
припадниците на мојата генерација, Конески е дел
од колективното несвесно. Ако некој, уште за време
на својот живот, стане дел од нас на начин да го
чувствуваме како секогаш да бил или да е постојано тука, како дел од нашето битие, небаре сме го
впиле со мајчиното млеко – тогаш одвишно е да се
изговори и збор повеќе: и за неговото дело и за неговото значење и за неговата неповторливост.
За Конески, сепак, треба и мора да се кажува и
пишува и понатаму. Несвесното во човекот и во
нацијата го содржи она скриено проклетство да
биде восприемено бесплатно, како вредност што
се подразбира сама по себе, како нешто што сме го
добиле бадијала, што ни е пренесено од предците,
нешто што несомнено ни припаѓа и за што не треба
посебно да се бориме; ни да го сочуваме ни да го
надградиме. Свесен дека не постои еднаш засекогаш дадена вредност и дека постојано треба да се
борите за сѐ што ви е значајно во животот, постојано се навраќам на Конески, сакајќи на оној природно неодвоив дел од себе да му дадам рационална
димензија на осознаена посебност и културолошка
вредност. И, по можност, кришно да додадам едно
камче или да извлечам понекој конец, за некоја
проста и строга македонска песна. Не само да се
прифатам себеси, онаков каков што сум – за што и
нема многу избор – туку и да се почитувам самиот
себе, како предуслов за почитување и на другите.
И од другите.

А тие, другите, ќе ме почитуваат онолку колку што
самиот се почитувам. И кога ме негираат и се обидуваат да ме омаловажат Конески е со мене, свесно или несвесно, но секако како непробоен штит
пред сите атаци и посегања. Сите негови порази во
младоста, мене ме направија непобедлив. И за тоа
сум му бескрајно благодарен. Комотно распослан
во својата татковина-јазик, под црешата во мојот
двор во Ѓорче Петров, каде што јоргованот сѐ уште
прецветува во мај, можев да тргнам во освојување
на нови јазици и култури, сраснувајќи се со секоја
од нив, но секогаш останувајќи цврсто вкотвен во
своето пристаниште. И денес врз тоа пристаниште
бдее запалено кандило и светилник – Конески.

ТВОЕТО ИМЕ
Го сонив твоето име
На грчки
Свет јазик
Го пеев твоето име
На латински
Свет јазик
Го пишував твоето име
На арапски
Свет јазик
Го криев твоето име
На хебрејски
Свет јазик
Го славам твоето име
На македонски
Јазикот на мајка ми
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Јулијана Величковска
ГО НЕГУВАМЕ ЛИ
ДОВОЛНО ЈАЗИКОТ?
Да се говори за Блаже Конески по повод стогодишнината од неговото раѓање и да се каже нешто
што досега не е кажано за неговото дело и за неговото значење, уште повеќе, да се говори за интимната поетичка поврзаност на она што ние денес го
создаваме и како неговата поезија влијаела или сѐ
уште влијае врз нас, а притоа да се внимава да не
се западне во извесен патос, каков што верувам и
самиот не би сакал да слушне – е предизвик.
Па, затоа, во оваа прилика би сакала само да се
надоврзам на чувството на одговорност што неговиот збор ни го наметнува. Имено, неодамна ги читав неговите разговори со Цане Андреевски што се
одвивале периодот меѓу 1985 и 1990 година, од кои,
меѓу другите интересни ставови и размислувања на
Конески, ми остави впечаток грижата за јазикот во
време кога глобализацијата сметам дека сѐ уште
не беше ни дефинирана како термин, но масовните
медиуми веќе цврсто си го трасираа патот до ова
што е денес, а што ќе биде утре – не знаеме.
Имено, Андреевски го прашува Конески што мисли за тоа дека светот е зафатен со една општа криза на јазикот, односно застрашувачко и сеопшто
снижување на писменоста што се должи на тоа
дека луѓето сѐ помалку читаат. На што Конески
одговара, цитирам: „Очевидно дека некаде диктатот на таканареченото потрошувачко општество ја
осиромашува човековата личност, го испразнува
човека. И, како душевно празен, еден таков човек
не може да биде богат во содржините што ги искажува. Во други региони можеби преголемиот, преостриот политички притисок ги тера луѓето да се
самоконтролираат во искажувањето до таа мера
што навистина од сето тоа страда нивниот јазичен
израз. Тука се многу сложени патиштата за да се
излезе и од едната и од другата ситуација. Само
две ситуации посочивме како типични. Треба многу напори. Често пати тие напори, јасно, не зависат
само од единката. Тоа сето зависи од развитокот
на општеството во целост.“
А понатаму, на следното прашање од Андреевски
во кое тој изразува грижа дека некои стари начини на говорење и раскажување се во изумирање
и прашува дали ќе дојде моментот на едно трајно
осиромашување, односно на едно унифицирање во
изразот, Конески одговара: „Тоа што се губат некои
стилови на раскажувањето, тоа не е битно. Битно е
дали се јавуваат и нови стилови. И дали има една
јазикотворна активност. Инаку, би било многу лошо
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да се остане на оние традиционални, веќе изживеани говорни стилови. Тоа би ја оковало мислата.
Па, и да кажам, би се јавило како пречка во ослободувањето на личноста и во нејзиното самопотврдување. Бидејќи сѐ што е типизирано и сѐ што
добило еден облик, веќе скаменет, поставува граници на личното доживување и на реализирањето
на сушноста на еден индивид. Дали светот ќе се
развие така, што ќе оди кон сѐ поголемо душевно испразнување, осиромашување, или не ̶ тоа е
прашање на кое не може еден лингвист да одговори. Секогаш, се вели и во лингвистиката, јазикот ја
дели судбината на своите носители.“
Па, триесетина години по овој разговор, овие
теми се уште актуелни и, еве, да си го поставиме
тоа прашање: го негуваме ли доволно јазикот? Го
збогатуваме ли со јазикотворна активност во време кога тема е отстранувањето зборови од речникот? Во какво општество живееме и какво општество создаваме ние? Не е ли ова некој гротескен
хибрид меѓу потрошувачкото што го осиромашува
и душевно го празни човека и општество што под
политички притисок ја креира судбината на македонскиот јазик? И каде е нашата одговорност
овде, како негови носители? Ја чувствуваме ли?

Владимир Мартиновски
КОНЕСКИ, ИДЕАЛЕН СПОЈ
НА ПОЕТ И ПРЕПЕЈУВАЧ
Ако се согласиме со констатацијата дека во динамиката на развојот на една национална литература значајна (а напати и одлучувачка) улога има
дијалогот со книжевните модели, матрици, техники и иновации од другите литератури – дијалог
остварен благодарение на преводот – тогаш ни се
чини сосема легитимно и следново прашање: Постојат ли врски меѓу преведувачките и авторските
потфати на еден писател?
Ова прашање има особена тежина ако се има
предвид фасцинантниот творечки и препејувачки опус на Блаже Конески, а уште повеќе ако се
постави пред неговата родна куќа, која постепено и ненаметливо, во стилот на неговиот творечки темперамент, прераснува во место за аџилак
на современите македонски писатели и читатели.
Ако се согласиме дека „јазикот е куќа на битието“,
веројатно не би претерале да кажеме дека клучниот македонски поет на ХХ век и еден од главните носечки столбови на македонската литература,
уметност и култура не случајно толку посветено

настојувал во куќата на битието на македонскиот
јазик да приопшти антологиски дела на значајни
поети со кои чувствувал духовна блискост.
Одговорот би бил афирмативен и ако појдеме од
фактот дека во избраните или собраните дела на
голем број автори паралелно и заедно со нивниот
творечки опус често се објавуваат и преведувачките зафати. На пример, во собраните дела на Албер
Ками во Библиотеката „Плејади“ се поместени и неговите адаптации на делата на Калдерон и Фокнер.
Во собраните дела на нашиот Блаже Конески, во
истата книга не случајно со дел од неговите песни
се поместени и препевите од поетските опуси на
Хајне, Љегош, Прешерн, Блок, Мајаковски, Брјусов,
Мицкјевич, Словацки, Маха, Волкер, Незвал, Неруда, Мартинов и Максимовиќ. Традиционалната
компаратистика посветува особено внимание на
двојната (читателско-авторска) улога на секој писател преку анализата на читателските искуства,
допири и контакти со странските литератури, а во
случајот на Конески, од огромна полза би ни бил
неговиот раскошен преведувачки опус.
Во овој контекст, особено индикативна е поетичката стратегија на последната поетска книга
на Блаже Конески, „Црн овен“ (1993). Интегрален
и завршен дел од оваа книга е циклусот „Пораки
од исток“, циклус составен од (посредни) поетски
преводи и адаптации на четири древноисточни поетски творби: сумерскиот ламент „Плач за градот
Ур“, за кој Конески вели дека му бил достапен во
англиски превод; песната „Носорог“, што му се припишува на Готама Буда, чијшто препев Конески го
прави според преводот на ориенталистот Чедомил
Велјачиќ; една тибетска молитва и песната „Танц на
евнусите“ од индиската поетеса Камала Дас, песна
што Конески ја читал на англиски. Што е тоа што
нашиот поет го навело да го заокружи поетскиот
ракопис на последната своја книга со објавување
на неговите преводи и адаптации? Не е ли тоа една
имплицитна „порака“ до која доаѓа и современата
традуктологија – дека и преводот е творештво!
Несомнено е дека преводите од „Црн овен“ би можеле да се означат и како „поетски адаптации“, бидејќи и авторот-преведувач во белешките оперира
со термините „сосем слободна обработка“, „според
превод“ или „варијација на текстот“. Песните не
само што се „пресоздадени“, тие се ставени во еден
нов контекст (оној на поезијата на Конески), во кој
пораките од древноисточните философии и религии се оркестрирани со една блескава лексичка
вештина, како во стиховите од песната „Носорог“:
Бескуќникот е понекогаш тешко / да го задоволиш, уште потешко берокуќникот (...) Поштеден
од борба на гледишта, / излезен на чистина, земи
права посока. / Со сопствено знаење, / не воден од
друг, / самотен оди како носорог.

Иако станува збор за посредни преводи, т. е. за
препеви од препеви или за „преводи од втора рака“,
песните од циклусот „Пораки од исток“ на Блаже
Конески се показател дека преведувањето е чин
на проникнување во најскриените пазуви на книжевниот текст: во скриените нишки меѓу лексичкото, синтаксичкото, морфолошкото, фонетското,
семантичкото, прозодиското, стилистичкото, емотивното и философското рамниште, што ги создаваат естетските ефекти. Реконтекстуализацијата
на текстовите во доменот на поетската збирка на
Конески нè упатува и на проникнувањето на темите
од пресоздадените текстови со стожерните тематски пунктови од поезијата на Конески, посебно осаменичката потрага по смислата на животот, особено карактеристична за последните стихозбирки, но
и за целиот негов поетски опус.

Снежана Стојчевска
НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ
– СИНЕ ТИХ НА МИСЛА
СИНА
И во идниот живот ќе те носам тебе / во погледот / снежен Њуботенски вису. Не случајно мојата последна книга „Ќе се завијам во песни“, која е
посветена на мојот татко, започнува токму со овие
стихови од песната „Шар Планина“ на Блаже Конески. Само оној кој се искачил и ја видел глетката
од врвот Њуботен, може да знае за каков восхит и
за каква убавина станува збор. Њуботенскиот Врв и
планината ја доживувам како метафора за величина, како идеал кој треба да се достигне, како копнеж и стремеж кон совршенство, но и како утеха,
прибежиште и засолниште, како потпора и стожер
во најтешките мигови од животот. Во мојот приватен живот таа планина и тој врв е мојот татко, а во
мојот поетски живот тој врв е мојот поетски татко
Блаже Конески. Во песната „Планина“ самиот ќе
напише: Планино, рамна рудино, ... ништо не лекува / само нè слекува / до основната болка!
Како планината така и поезијата нè слекува до
основната болка и токму во таа болка се препознаваме и пронаоѓаме. Осаменоста и меланхоличната тага, загубата и тоа тивко, но длабоко риење
во душата, недостигот и повторното оживување во
сеќавањата и спомените: и го чувам грижно тој
спомен, / дека нема враќање узводно. – ќе напише
во песната „Разговор со детенце“, додека пак во
песната „Игра со дете“, која ја посветува на својата
ќерка, ја трансформира детската игра и песна „Чук,
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чук Стојанче“ во стиховите Чук, чук! / Кој чука? / Тагата. / Влези внатре, соблекувајќи се притоа до
основната болка. Така и јас ја поканив тагата внатре, кога ми чукна на порти.
Но не е само болката она што ме поврзува со Блаже, туку пред сѐ љубовта, љубовта кон поезијата,
љубовта кон македонскиот јазик, љубовта кон Македонија, кон планините, природата, животните...
Неговата поезија ме разоружува, но и ме вооружува. Ме поучува и родителски ме советува, како да
се биде одмерен и искрен и со себе и со поезијата,
како да се мери зборот, како да се пишува проста и
строга македонска песна. Понекогаш го доживувам
не само како поет, ами и како пророк, кој однапред
знаел што ќе ѝ се случува на Македонија и во своите песни оставил пораки и поуки за да ни помогне
да се носиме со сите удари што секојдневно ги трпи
македонскиот народ и јазик. Такви пораки може
да препознаеме во многу песни, но ќе ја издвојам
„Претходница“ во која вели: Не барам збор за ова
што ни се случува / Речи го: предавство, лудост,
гадост, нискост. / Секој ќе плати за својот бес. /
Пустошот што те чека / јас веќе го доживеав. /
Не бој се. Не е страшно. / На крајот сеќаваш дури
жал и блискост. Семето е посеано и сега само треба некој да го жнее. Да го продолжи родот и појот!
Кога имаш корен, ќе дојде ден кога ќе расцути цветот. Кога имаш глас, ќе те слушне светот!
Поезијата ја има таа моќ да создаде мост помеѓу
две души. Секој од нас кој ќе оствари врска со неговата поезија, со неговиот лик и дело, има обврска таа љубов да ја пренесе на идините генерации.
И самиот Конески тоа го посакал во песната „Обврска“: Сфати ја со сериозност / оваа обврска,
/ уште посилна дека заемна: / и без да го знаеш
досега тоа / ние сме се задолжиле да го чуваме /
споменот еден за друг. / Ќе минат сите површни
оддалечувања, / ќе дојде час на враќање / кон загубеното, / за да се згрее душата барем малце / на
него / како што изѕемнатиот ги грее / рацете /
на жив жар, под распретаната пепел.
Да останеме достојни на аманетот што ни го остави Блаже: Ваша должност нека остане / да не се
наруши споменот каков сум бил. / Ништо друго.
(„Чувари“) и да се стремиме кон идеалот на проста
и строга македонска песна како кон највисокиот
врв.
Еве на врвот се искачив. Сам.
Тука не ме следи око ничие.
И што? Јас во себе пак го шепотам
жалосниот сон на своето величие. („Врв“)
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Мерсиха Исмајлоска
КОНЕСКИ КАКО СОН
Години пред да се преселам Охрид, сонував еден
сон. Седам на една од каменитите плажи во Охрид,
накај потегот Горица, езерото е пред мене, а од моите дланки растат раззеленети гранки. Веќе живеам во Охрид, читам некоја од збирките на Блаже
Конески, а во неа „Њубов“. Ме потресе со нејзините
стихови: Тие ми шибнаа суво копје в срце, / многу
раце стискаа поздраво да го зацврстат. / После
рекоа: / „Чекај да раззеленее!“ Некаков контраст на
мојот сон, но и до ден-денес кога ја читам, имам некоја наивна читателска верба дека и сувото копје
може да раззеленее, особено ако љубов го поттикнува.
Завршив на факултет кој го носи неговото име.
Почита кон неговото дело се подразбираше некако сама по себе. Би било дрско да е поинаку.
Многу потоа, навраќајки се на деновите поминати
низ ходниците на Филолошкиот факултет, јасно се
сеќавам дека неговиот дух дишеше од каменитите ѕидови, потсетувајќи дека без него ништо друго
таму не би било можно.
Кај Никола Маџиров читаме: „...Кога секој стих на
Конески ќе биде испишан врз ѕидот, тој веќе престанува да биде ѕид.“ Моќни се стиховите на Конески, моќен е тој, кој и ѕидот го облагородува. Маџиров направил силен контраст, го соочил стихот со
ѕидот, за да ја покаже суптилно силата на стихот,
кој иако од зборови составен, ставен на ѕид – и од
ѕидот прави поезија. Со тоа зборот се спротивставува на каменот, духовното на материјалното, поетското на секојдневното. Конески на светот.
Во својот роман „Последното име на иднината“,
Живко Грозданоски се навраќа на една песна на
Конески, „Благослов“:
„Благословени да сте, ситни маки,
вие дребни,
вие мали,
уште подобро ако сте измислени,
зошто ни се чините толку тешки,
толку страшни,
несносни,
та поради тоа не го сеќаваме
така остро и луто
како што би требало,
ами само како тивната тегоба,
присуството
во нас
на главната, разорна болка.“
Овие стихови, освен што прекрасно се вклопуваат во романот на Грозданоски, ги надминуваат

границите на романот, па дури и на самите себеси.
Уште еднаш Конески потврдува ненадмината величина, да зборува за длабоки нешта на едноставен
начин, приближувајќи ги, доближувајќи ги, среќавајќи нѐ со нив, за да нѐ сретне со него, со нас. Има
љубов и меланхолија во тие средби, има тага без
која и поезијата не ќе беше можна... Онаа поезија
која е штит од разорната болка...
На еден од часовите по Теорија на литература
проф. Катица Ќулавкова зборуваше за „Болен Дојчин“. Последните стихови велат:
Непозната жено, единствена на светот,
сестро и мајко моја, ти што си страдала многу,
ти што си сетила мака до вбигорување,
дојди, сестро златно,
збери ги моите мувлосани коски, не грози се,
состави ме,
повиј ме со триста лакти платно,
речи ми тих реч,
исправи ме,
научи ме пак да одам, мајко,
дај ми в рака меч –
да убијам Црна Арапина.
Да умрам.
Семиоточки генијална досетка, дека зборот ја има
моќта да состави, да ја состави песната, Болен Дојчин, светот, животот, па и смртта. Таков е Конески,

повторно, суптилен и моќен. Од едноставно, допира комплексно. Маг е на поетскиот збор, оној најлирскиот, најинтимниот, оној кој раслојува, кој ја соголува душата, за да допре онаму каде е најтемно,
каде е по малку страшно да се оди, но тоа одење
таму недвојбено вреди.
Го пишувам ова на својот мајчин јазик, пишувам
за човекот без кој тој јазик ќе беше невозможен и
размислувам, колку е само директен односот со
мајчиниот јазик, како со воздухот што го дишеме
или водата што ја пиеме. И тој јазик оставил печат
во душата, и сѐ потоа е одек на тој печат надвор од
нас.
Во интервју со Блаже Конески направено за МТВ,
тој зборува за сознание што го доживеал можеби и
овде во неговата родна куќа во Небрегово:
„Паметам еден момент, веројатно имав околу 15
години, доживеав една возбуда од зајдисонцето
и напишав за тоа песна и можеби таа возбуда, доста карактеристична, проследена со едно пријатно
чувство, беше и знак за тоа дека се буди во мене
наклоноста за пишување поезија.“
Така почнало, но сѐ уште не завршило, сѐ уште
трае...
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општествено-историска, но и во идеолошка и културолошка смисла. Да се говори за радикални промени во
овие сфери значи да се говори за појава на еден или
повеќе настани кои извршиле прекин во т.н. „систем на
системи“, т. е. извршиле девијација на претходно воспоставените норми и релации како на историски така и на
епистемолошки план. Но, парадоксално, ваквиот прекин
истовремено овозможува и воспоставување нови вредносни структури како од идеолошки така и од културолошки тип. Во еден од своите „Три осврта на К. П. Мисирков“, Конески го нагласува следново:

„

БЛАЖЕ КОНЕСКИ:
ЗА ПРЕСМЕТКАТА
СО МИНАТОТО И
ЗА ПАТИШТАТА
КОН ИДНИНАТА
Зоран Анчевски

Д

еновиве се навршија 100 години од раѓањето и
речиси три децении од заминувањето на една од
најзначајните, ако не и најзначајната фигура во
македонската модерна културна историја – поетот, лингвистот, книжевниот историчар и теоретичар, преведувач и
препејувач Блаже Конески. Тоа е секако доволна причина и
поттик да се проговори за него и за неговото дело од една
релативно подолга временска дистанца бидејќи ваквите
сеќавања и приспомнувања се неопходни од најмалку два
аспекта: прво, за да му се даде достојна почит на ликот и
делото на авторот и така да се потсетиме на неговото постоење меѓу нас, и второ, за да укажеме на тоа дека во време на кризи, падови и премрежија неговото доблесно дело
е сѐ уште еден од оние важни и неопходни импулси што
нѐ тераат да издржиме и да продолжиме понатаму. Ако некој бил свесен за потребата на верба, цврстина, тврдоглава упорност, итрина и мудрост за да се победат силите на
темнината и деструкцијата, тоа секако бил Блаже Конески.
Често кога разговараме за процесите неопходни во литературата и културата на еден народ и за неопходноста од
појавата на клучни поединци во клучни историски мигови,
велиме дека, ако еден народ нема такви поединци, треба
под итно да ги измисли. За среќа, нашиот народ не треба
да ги измислува бидејќи ги има во доволен број. Еден од
последните во таа низа е секако Блаже Конески.
Времето во кое живее и твори Блаже Конески е често
одредувано како време на радикални промени во една
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Во животот на еден народ, особено ако тој уште
се наоѓа во процесот на своето национално
конституирање... има моменти... кога неговите
свесни сили со особен интензитет, со особена патетика
и страст, се зафаќаат да проникнат во сушноста на тоа
што го претставувал дотогашниот историски процес и
што треба да го обележи неговиот иден развиток. Тоа
се моменти на пресметување со минатото и на барање
нови патишта во иднината. Тие наоѓаат свои најдобри
изразители во личности што се не само способни да дадат една логична анализа на историската ситуација, ами
што ја доживуваат неа со возбудата на горешт темперамент и на длабоко раздвижена свест“ („За литературата
и културата“, Избрани дела, том III, 1981: 92).
Проникнувањето „во сушноста на тоа што го претставувал дотогашниот историски процес и што треба
да го обележи неговиот иден развиток“ ни кажува за
позициите на Конески по однос на конституирањето на
новата структура и, што е од посебно значење, за неговата свест дека во таа структура неминовно треба да се
вгради историската свест како на поединецот така и на
целата заедница. Во таа смисла смелата синтагма „пресметување со минатото“ не би требало да ја сфатиме
како отфрлање на минатото, туку како свесна, а сепак
жестока и страсна анализа на истото – т. е. како критички процес, „проникнување во сушноста“ кое бара мобилизација на вредностите во една култура, а за што се
потребни „свесни“, но и „страсни“ поединци. Имајќи ги на
ум спецификите на македонската книжевна традиција,
Конески укажува дека „новото“ во неа во никој случај не
смее да се сфати како прекин, туку пред сѐ како внимателно и прагматично реконструирање на вредностите
од минатото што, пред сѐ, се должи на доцнењето на
уметничкиот збор во нашата култура и што „малку понатаму од него уште траеше тишината“.
Кога се говори за македонската историја од кој и да е
аспект, често се укажува на прекинот, на дисконтинуитетот во нејзиниот тек, со што се сака да се потенцира
фактот дека таа не ни била наклонета, а на моменти патетично, мазохистички, па дури и цинично да се укаже
на тоа дека таа ни била „маќеа“, дека неа ја пишувале
победниците (што би значело дека ние постојано сме
биле губитници) итн., а сѐ со цел да се обезбеди некакво
алиби за нашиот задоцнет развој во различни сфери. Но
мора да истакнеме дека притоа се заборавало на еден
многу прост, но суштински факт, а тоа е дека историјата
има смисла за еден народ, дека му значи нешто, само
ако таа имала и сѐ уште има значење за сегашноста на
тој народ. Во таа смисла, книжевно-критичкиот напор
на Конески е постојано насочен кон идејата за тоа дека
да се пишува за историјата не значи да се пишува историја, туку да се пишува за последиците и резултатите
што произлегуваат од неа, а најмногу од сѐ, за култу-

рата. Историјата, како таква, е анонимна и неутрална и
неа никој не може да ја поседува без оглед на тоа колку
книги има напишано за неа, таа истовремено му припаѓа
секому и никому, меѓутоа историјата на културата е оној
признак според кој еден народ (па дури и поединец) е
различен или сличен со друг. Затоа, Конески на втор план
го става она што се нарекува „државен континуитет“ и
за доминантен елемент во развитокот на еден народ го
смета неговиот „културен континуитет“. Единствено на
тој начин еден народ може да ја совлада „психолошки
инфериорната положба“ во однос на друг и да се спаси
себеси од бесконечни омаловажувачки и истоштувачки
полемики. Се разбира, за таков напор се потребни „свесни“ и „страсни“ поединци или „константи“”, кои во своите
дела ги активираат или „ги ослободуваат содржините
задремани... во различните позитивитети што ги создала
историјата“, а кон чие дело треба да се пристапува „како
кон жив извор на духовно обновување и на творечки побуди, како кон активен чинител во самата наша ориентација во современоста“.
За да се стекне „чувството за континуитет“, од неопходна важност, според Конески, е „дистанцата“ која генерира
критичка свест за правилно зацртување на посоките. Критичката свест тој ја сфаќа како „живо чувствувана потреба
да се постигне спрема средината дистанца што треба да
му ја даде на неговиот збор (на авторот) нужната уверливост“. Ваквата критичка свест не позволува континуитететот да се сфати телеолошки, линеарно, т. е. како „мазен“ процес од настани што следуваат едноподруго, туку
како атипичен процес чија динамика се карактеризира со
„подеми и паѓања“, кој претставува „ткаење, поврзано не
само по простор и време, ами и по внатрешната логика на
животот“. На тој начин, „она што следува едноподруго, сепак сосуштествува и заемно се обусловува, составувајќи
еден контекст пред човечката вечност“”.
Затоа, голем дел од критичко-теоретскиот опус на
Конески е сосредоточен врз хронотопско „картографирање“ на културниот континуитет на нашето поднебје
при што неговиот напор е прилично конзистентен, систематичен и базиран, ако не „врз еден строен систем“,
тогаш врз една солидна теоретска основа. Градејќи го
„изворот на духовното обновување... како активен чинител на нашата ориентација во современоста“, Конески
поаѓа од раѓањето на словенската писменост и литература, притоа запирајќи се на оние поединци чие дело ја
одредувало динамиката на нашиот културен развиток,
го осмислило нашето културно минато и со тоа создало услови за генерирање значење во нашата сегашност.
Но овој настан тој не го сфаќа како граничен, т. е. како
изворен, трансцендентален почеток бидејќи нему му
претходело „постигањето на материјални предуслови
за културен напредок“. Затоа, овој настан што тој го означува како „Климентова епоха“, иако за нашиот културен
развиток можеби претставува „колосално поместување“,
не претставува прекин со она што нему му претходело,
туку само квалитативен скок од една епоха во друга.
Која и да е култура сигурно не може да направи чист
„прекин“ со минатото доколку го има, бидејќи таквиот
прекин значи откажување од него, негово бришење од
сопствената културна идентификација, па затоа таквиот
прекин не може да претставува ни диференцијација на
некој сосема нов културен ентитет, а уште помалку квалитативен скок. Континуитетот на македонската културна традиција Конески не го гледа издвоено од неговото

опкружување, туку во контекст на еден поширок културен простор. Тоа значи дека, според Конески, културата
не е дадена од Бога и според тоа не постојат нејзини
„богомдани наследници“; дека таа не се наследува автоматски, туку се стекнува со тежок труд и напор; дека
културниот идентитет не е нешто што самото се подразбира, туку дека до него се стигнува со вложување на
„несекидневна внатрешна сила“ и „неспокоен стремеж за
спасување од анонимноста“.
При објаснувањето на динамиката на културните процеси и стекнувањето на „чувството за континуитет“, Конески оперира со термините окостување, поместување,
калемење, пренесување, термини што веднаш укажуваат на варијабилноста во динамиката на континуираниот
развиток на една култура во светски контекст. Како што
веќе забележавме, според Конески, неа ја карактеризираат „подеми и паѓања“, меѓутоа токму тој нерамномерен развиток ја брани од осификација, бидејќи, како што
вели, „духот не поднесува окостување и симулирана
побуна“. Нерамномерноста не е само динамичен принцип
инхерентен за варијабилноста во динамиката на континуираниот развиток на една култура во светски контекст,
туку е и карактеристика на нејзиниот однос кон други
култури. Во историјата постојат чести примери кога една
култура влегува во „период на исцрпеност“ и „сув скептицизам“, како што забележува Конески, па така нејзините „попарени предели“ се „обележени од една страна
со налагање на стереотипите, а од друга со ексцесите на
оголен артизам“.
Опасноста од „окостување“ и „симулиран“, а не вистински прогрес, Конески ја гледа во центрирањето на една
културна средина како структура, т. е. во нејзиното автоматизирање и затворање во рамките на својот привиден престиж, самодоволност и самобендисаност. Во таа
смисла тој смета дека „евроцентризмот, под што се разбира пред сѐ престижната позиција на европскиот Запад,
пречи да се согледа веднаш обновувачката функција“ на
„некоја млада литература“ (и култура, воопшто) „како да
нема обновување надвор од еднаш прогласената матица“. Затоа, тој се залага за „поместувања како во рамките на поширокиот географски европски простор, така и
во други региони на светот“. Конески смета дека затворањето на една култура во центрирана структура води
кон нејзино неутрализирање и анестетизирање, т. е. кон
создавање на еден самодоволен тоталитет кој тежнее
и носталгично копнее по рамномерен развиток базиран
врз „повторување и замена“, врз „втемелена неподвижност и смирувачка сигурност“. Претпоставувајќи дека
такво нешто е невозможно, Конески го сфаќа „чувството за континуитет“ единствено како свест за „подеми и
паѓања“, за „нерамномерност“, свест за една вистинска
историска динамика, па затоа вели: „Нерамномерноста
во литературниот развиток во светски размери му помага
(на креативниот дух) да најде тогаш прибежиште и свежина за обнова и во некоја млада литература“. „Младата
литература“, во тој случај, ја има улогата на суплемент
(Дерида), кој врши обновување на окостената, „еднаш
прогласената матица“ однадвор, но промената на самата
„матица“ се случува однатре, што значи, суштествено. Во
таа смисла, говорејќи за шансата на условно речено, „малите литератури“ во светскиот контекст, како и за процесите на дисеминација и апропријација на вредности од
него и во него, Конески вели:
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Доминантната улога на некои развиени, големи литератури е очевидна. Од нив произлегуваат
основните стимули и се повлекуваат главните
посоки во интеграцијата на литературниот живот и развиток во светски размери. Па сепак не можеме да не забележиме, и тоа во различни домени од материјалната и
духовната култура, дека се јавуваат случаи кога, поради
присуството на извесни компаративни предности, средината што усвојува може да постигне изненадувачки големи резултати и во споредба со тоа до каде во дадена
област допреле центрите на пренесување“ („Светот на
песната и легендата“, 1993: 92).
Препознавајќи ја функцијата на обновување и „освежување“ што ја имаат „помалите“ култури, Конески всушност
се приклонува кон сфаќањето дека една култура е плурална, полифона и хетерогена творба. Сфаќањето за културата како хетерогена творба, всушност, ја претставува
неа како поле на постојана фрикција помеѓу различни и
специфични дистинктивни одлики на различни групации
во една општествена структура, без оглед дали се тие
ненормативни и девијантни, т. е. субкултурни, во однос на
нормата. Затоа, сфаќањето на Конески дека „свежиот израз“ не треба да се сфати во романтичарска смисла, туку
во смисла на отворање на една структура кон сопствената
„другост“ и обид за нејзина апропријација во своите општи
текови. „Зад контактот со друга поезија“, бележи Конески,
„се открива сродно восприемање на светот при цел ред
заеднички елементи во традицијата, т. е. кога подлогата
значи припадност кон една културно-историска сфера“
(„Македонската поезија во медитеранска сфера“, За литературата и културата: 200).
Имајќи го сето ова предвид, слободни сме да заклучиме дека делото на Конески и неговите размисли за историјата, јазикот, за континуитетот во културата и литературата согледани од еден сега веќе нов, постмодерен
аспект, не само што не загубиле од својата актуелност
туку сѐ почесто повикуваат и бараат нивно ново пречитување, експликација и валоризација. Иако можеби не
изградил некој особено „строен систем“ или висока „куќа
со шимшир порти“ (што би рекол неговиот омилен поет
Кочо Рацин), Конески импонира со тоа што целото свое
дело го базира врз неговата т.н. „мерка“ која не претставува канон, туку „се менува, сообразно со законитоста на
општокултурниот развиток“. Таквата „мерка“ е еден вид
стандард што иако можеби бара да се одржува со мало
жртвување на апсолутната слобода на авторот, сепак
претставува одбрана на слободата против хаосот. Таквиот „внатрешен коректив“, како што го нарекува Конески,
ни е неминовно потребен и во овие мигови на криза на индивидуалните, општествените и културните вредности и
кога безочно ни се негира идентитетот и јазикот, а со цел
да си ја повратиме вербата во себеси и да ја стекнеме
мудроста неопходна за справување со каков било вид
криза изнедрена во сопствената колевка или наметната
однадвор. А за тоа не ни се потребни никакви панични
посегања по туѓи искуства, ниту пак по увозни „олеснувачи“ за справување со кризи. Најпотребно од сѐ е да се
свртиме кон оние космополитски вредности што самите
ги имаме во сопствената култура и литература и ниту за
миг да не му ги оставаме на заборавот, туку вредно да им
ги пренесуваме на генерациите што доаѓаат, но и на оние
што тенденциозно ни го прават тоа што ни го прават. А
тука, се разбира, како непробојно кале пред каква и да
е атака, стои Конески и неговото монументално и мудро
дело.
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Зоран Анчевски
ГУБЕЊЕ НА
БОЖЕСТВЕНОСТА
(Варијација и комбинација според
М. Цепенков и Б. Конески)
Ако тој, дедо Боже,
веќе слегол да шета парталав по светот,
што му требало да нарами толку тешко бовче
во кое ги сместил сите оловни планини,
железни реки и мраморни мориња,
што му требало сиот свет да го стави
во едно торбуле претешко за неговиот прастар,
ревматичен грб? (Сега изгледа уште постар
и загубено стои на крстопатот помеѓу оваа ноќ
и следната, помеѓу ова ништо и она никаде.)
Ако веќе запрел на сомнителен крстопат
каде секој од патиштата си заминал по свој пат,
што му требало да го спушти претешкото бовче,
да седне ко ситно старче и да чека патници
до ниедно време: намерници, очајници, јунаци
што в неврат тргнале? (Сега изгледа уште постар
и позагубен, седнат на крстопат што го нема,
како питач кој упорно пита во напуштен град.)
Ако веќе се престорил во питач, така, од навал,
што му требало да пита кога во бовчето си имал сè,
што мајка барал како ајдут на пусија јунак да чека
со распашан меч и сведнато копје, кој од мегдан
се враќал дома и така јавајќи капнат од замор
си ја сонувал верната љуба? Навистина,
зар не му било жал таков јунак да запре
и да го моли бовчето на грб да му го крене?
(Овој, пак, шутрак, што од почит кон староста,
што од потсмев, што од преголема гордост,
слегол од Шарецот, и така морен, запнал
од петни жили, сиот спотнал и ја загубил
силата неимоверна, до коленици потонал в земја,
се срушил ко столетен даб, скипнал ко локва,
и трева почнала низ коските да му никне,
змии во неа да се ведат, итн. итн.)
Било како било, зошто му била на Бога сета таа фарса,
зар само да сруши една своја благородна творба?
Да унижи сал и казни еден доблесен, морен јунак,
кога тој и така бил сломен, изврзан со триста лакти
платно бамбакерно, раскостен и оставен од верната љуба
што по своја волја се придружила на петте синџири робје,
без брачната постела во која сега сал гадурии се множат,
без свое кралство во кое и ден-денес мршојади се гложат...
Мој Боже, зар божественоста и моќта Твоја
сал на итроштина подмолна се сведува?

Конески на албански јазик

BLAZHE
KONESKI
QËNDISTARJA
(ВЕЗИЛКА)
1.
Qëndistare, më thuaj ti mua
Si të lindë e ashpër kënga maqedonase, e bukur
Nga kjo zemër që u shkrumbua
Bisedave të natës me gjumin e zhdukur?
- Bashkoi dy penj zemre, i dashur,
Njërin të kuq e tjetrin të zi,
Njëri zgjon vuajtje, zë fashitur,
Përgjërim vezullues tjetri.
Bashkoi të dy në një varg,
Këngë vuajtje e këngë malli,
Si unë qëndismën e shtang,
Për qëndismë nuse, bukuri.
Qëndismë fati bëhej ngaherë,
Nga dy vargoj, dy fjalë përhapur,
Njëra zgjon terrin si përherë,
Tjetra zgjon agun e përflakur.
2.
Qëndistare, çoje kokën e përkulur,
Shiko qiellin e ngjyrës mesditore:
Atje të shfaqet shumë e bukur
Qëndisma jote, pëlhura kaltërore.
Për ty nuk ka as perëndim muzgu,
Ti - sy deti me qerpik drenushe.
Dy ngjyra atje digjen si gaca bungu
Dy ngjyrat e tua - kuq e zi përpushe.
Vallë, si nuk trembesh nga zjarri i tyre, flaka
Dhe kujtim’ i vogël që mund të të tretet?
Përse zhdukesh, ti e ashpra, ti e bukura,
Ditët po kalojnë, po të shuhen fatet.
Dhe kujtim i dashur që në zemër shkëlqen
Shuhet prej tyre si qiri pa ngjyrë.
E ti që zërin nga kënga magjike rrëmben,
Ti - fatin tënd ia ke rrëfyer.

MARRJA E FUQISË
(ОДЗЕМАЊЕ НА
СИЛАТА)
Ti më dhe fuqi të pakufishme
Të rritem me muskuj si lisi, me nyje
Të ngazëllehem, i ri, prej bigëzimit dhe gjethimit
tim
Të tallem si naiv,
Ti që më le të ndiej se edhe tokën mund ta
lëkund
Si lavërtari që heq gurin para plorit,
Zoti im,
Pse u frikësove prej meje
Pse nga frika e pa menduar
E ndërrove qëllimin tënd të parë,
Pse ma more fuqinë?
Unë të afrohem në mendime
Si prindit që i afrohem
Vija në shtëpinë tënde me besimin e pastër
të fëmijës

Që vrapimthi kthehet nga loja
Të merr krodhën e netëve,
Unë të dija për mbrojtësin tim të devotshëm
I kënaqur nga dredha e kthjelltë e shpirtit tim,
I brengosur shpirtmirësish,
Dhe s’munda të të marrë me mend ndryshe E ti i plotfuqishëm,
U shndërrove në lypës
Ti u veshe me lecka të pluhurosura 		
me strajcë lypësish,
Në fytyrë të lexohej vuajtja të bëhet e plakut
I verbër u shtire,
Që të mos e hetoj dhelpërimin e fshehur
në sytë e tu, Vetëm më mirë të tallesh
Të më blesh, të më peshosh në kandar,
E pastaj ta tregosh pushtetin tënd të egër
mbi mua.
Zotim im,
pse aq shumë më poshtërove
E të më shkatërrosh mua?
A s’mendove se një njeri
Do të dëshmojë për një çast ligësinë tënde,
Do ta shohë me nënqeshje të hidhët
Edhe madhështinë e qiellit
Në mesnatën pranverore kur yjet janë plot
Të pashpresë në lutjen e qetë.
I pamëshirshëm
Ti s’ke masë për poshtërimin tim.
Më dysh më ndave
Dhe më le ndjenjën për fuqinë time
Të bëhem si lumë i thatë nëntokësor
Ku errësira ende nuk zbardhet
Prej buçitjes së valëve.
Përqeshës
Më bëre të parin në mbretërinë që rrëzohet,
Në anijen që fundoset me barrën e mundimeve
dhe mëkateve,
Të shërohem, të shpëtohem,
Kurse uji i turbullt mbulon.
Ti, atje lart, je i ngopur,
Ti që më linde me shenjë midis të gjithëve
E që më shpërbleve pas kësaj dhuntie.
Zoti im,
Tymon në duart tua uri me të cilin krahët m’i
dogje,
E tërë qenia ime çohet kundër teje,
Zemra ime të mallkon,
Përgjigje prej teje nuk pres,
I nënçmuar
Po ndiej diçka në mua që të tejkalon,
Qe e kishe, mbase, por e humbe
Kur na krijove për të shkëputur nga vuajtja
Vetë
Nëpër pluhur më duhet ta kërkoj rrugën
e jetës sime.

VALLJA E VDEKJES
(ТЕШКОТО)
O, vdekje! Posa pishkullojnë surlet,
Posa gjëmojnë daullet –
Një lëmsh në kraharor ç‘kërkon?
Përse sytë mjegulla m’i kaplon?
Gishtërinjtë thyej, mbuloj fytyrën –
Buzët kafshoj, trimëroj zemrën,
E mjera, zë të mos lëshojë.
O, vdekje! Pleqtë, qe, po dalin,
Në ballë - mendimin, në sy - shkëlqimin.
Dhe hapin e parë mbi barin e butë,
Me mall të përmbajtur, e kanë të urtë.
Zhurma ngrihet se lodra gjëmon
Dhe vetëtima në çdo anë ndriçon,
Dhe përpara turret, shigjetohet,

Rreshti ndrydhet, struket, paloset.
Me plakun në valle kapet dhe vajza,
Zemra s’duroi - shpendi u zgjua,
S’duroi zjarri u ndez në bebëza.
Mori flakë! U drodh toka,
Dhe të bëhet se shekulli shkundet,
Buçasin fushat dhe shpatijët
Pastaj errësira zhdavaritet.
Dhe sikur u rrit vallja shtatore
Për tokën tonë - fuqi burimore
Dhe në të male dhe fjalë harbuar
Dhe në të fishkëllen erë e tërbuar
Dhe në të pëshpërit drithi që u poq
Dhe era e mbrëmjes nga ne që u hoq
Dhe toka frymon me erë pranverore
Me hovin e ri, që e presim prore.
Dhe shpirti, i vuajtur i fisit tim
Në valle të rëndë u kap ky trim Nga valët e shekujve i shtypur i lodhur
Nëpër shekuj mbushur përvojë të nxirë,
Për gëzimin e bonjakëve, për botën e lirë,
Nga kënga - për dashurinë tretet shqim
Posi kojrrilat n’fluturim.
O, vdekje! Kur do të shohë në heshtje,
bastard,
Mbi sy më bie mjegulla e bardh’,
E menjëherë - rreshti zgjatet në pakufi
Dhe brigjet treten të paanë në shkreti –
Dhe qe kah çajnë, nga mjegull e turbullt
Hija pranë hijes, njëri pranë tjetrit –
Në vallen e pafund pas babës biri,
Pas gjyshit ecën nipi m’i ri.
Kohët e errëta fushave lanë gjurmë,
Dhe nipi me prangat bënte zhurmë,
Kokat e ulura poshtë u peshonin,
Dhe ecnin ngadalë - hap pas 		
hapi shkonin.
O, mote, nëpër gjithë atë ferr fisi
im kaloi,
Një fjalë të ëmbël askush s’ua ofroi!
Një fjalë më duhet për tmerrin ta them
Mbi shkreti e gjak të mbetet beden!
Kush më thotë një numër për plagët
e shumta,
Në netët e zeza, në shkretitë e hirta,
Kush do t’i radhisë në zemër dhembjet,
Dhe në sy lotët, në buzë mallkimet.
O, vdekje! Zinxhir të patëm në robëri,
Për vajzën ezmere, për nuset 		
pa nusëruar,
Me duarlidhur që i turpëroi
Dhunues i huaj qoftë i mallkuar.
O, vdekje! Zinxhir të patëm në robëri,
Gjersa populli malin gjelbërosh mori
Dhe me mjerimin e shekujve mbledhur
Atë kryengritësen, vallen e pat hedhur!
Mori krahë vallja me zjarr e me gjak
Dhe thirrja u dëgjua, bubullim’ e flak’Të shpërndau kudo zëri kryengritës
Nëpër arat tona, që i kemi të bukës.
O, vdekje! Nëpër fshatrat tona tani,
Valle posa të takoj në liri,
S’është habi - loti pikon pa diktuar,
S’është habi - nga zemra ankimin
e kam dëbuar!
Nga robëria shekullore, o populli
im po ikën ti
Dhe në zemër bart një këngë flori.
Gruri yt me bukë plot do të jetë,
Edhe jeta jote të mbara do ketë!
			
Rikëndoi nga maqedonishtja
Resul Shabani

бр. 141 (4/2021) | Стожер

17

гатува суштината на коневистиката, но и македонистиката во рамки на светската книжевност и филологија.

Осмислена концепција

ОСВРТ

СВЕТСКО ИЗДАНИЕ
ЗА ВЕЛИКАНОТ
КОНЕСКИ
Кристина Николовска

В

о годината кога славиме еден век од раѓањето на
великанот Блаже Конески, а врвната културна институција книгоиздателството „Матица македонска“ слави јубилеј 30 години од основањето, „Матица“ ни
праќа драгоцено послание – книга критики и толкувања
под наслов „Светската критика за делото на Конески: 100
години од раѓањето на великанот од Небрегово“.
Станува збор за потег со голема визија и одлична идеја
– во една книга да се „вдоми“ репрезентативен „мозаик“
литературни критики од светската ризница за монументалниот опус на Блаже Конески. И навистина, време беше
да се сретнат под едно „небо“ врвните критики од светски формат кои го толкуваат делото на нашиот и светски
грандиозник – Блаже Конески. Најчесто тоа се предговори, поговори или наменски текстови кон изданија на избори поезија на Конески на странски јазици, но и критики,
анализи и толкувања на неговото дело.
За респект е идејата на големите творци и културни дејци Паскал Гилевски и Раде Силјан, приредувачи на ова
издание, кои сиот творечки век развиваат голема мисија за
афирмација на македонската книжевна реч во светот, да
состават токму вакво издание. Станува збор за опус литературни и филолошки критики кои се продукција на еден
век, за опус за опусот на Конески, за век во творечкиот
век на Конески, за реч за речта Блажева, која видно ја збо-
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Најновиот издавачки зафат има извонредно осмислена
концепција и претставува дело кое остава силен впечаток. Книгата започнува со значаен предговор на приредувачите, врвни посветеници на коневистиката и македонистиката, потоа расте преку критиките на светските
авторитети, за да се заокружи на крајот со Биографија на
Конески, и Библиографија изработена од Лилјана Ристевска. Кон ова, голема вредност на изданието му даваат
кусите забелешки од приредувачите, кои обично им претходат на текстовите. Во нив се објаснува поводот по кој
е напишана критиката, се даваат историографски податоци за настанот и се проценува значењето на изданието и настанот. Најчесто станува збор за предговори или
поговори кон избори поезија на Конески на некој странски
јазик, приредени, публикувани и промовирани во некој голем книжевен и културен светски центар.
Кон ова, книгата содржи цела колекција репрезентативни фотографии кои автентично сведочат за настани
на Конески на светската книжевна и научна сцена, како
врачување на награди од светско ниво, доделување на
ордени за посебни заслуги, примање на почесни докторски и академски титули, учество на Конески на важни научни, литературни и културни настани во светот, заедно
со познати светски имиња, а содржи и фотографии од
значајни промоции на негови дела во странство, на прослави или приеми во негова чест во светските центри, но
и дома, како во култната и славна „Матица македонска“.
Оваа едиција документарни фотографии е извонредно
драгоцена, значајна и апликативна, а читателот може да
ја доживее и како изложба на фотографии кои ја претставуваат светската сцена на која се афирмира и промовира
делото на Конески.
Особена автентика на книгата ѝ дава фотографијата од
родната куќа на Конески, а посебна вредност на ова драгоцено издание му дава и насловната страна на книгата,
удостоена со извонредниот портрет на ликовниот уметник виртуоз Павле Кузмановски.
Наместа, книгата зрачи со стихови на Конески бидејќи
е вдахновена со песни кои имаат соодветна и наменска
пројава, а сето тоа ѝ дава душа на книгата, украсена со
Блажевиот стих. Тие песни резимираат, антиципираат,
но и претскажуваат и навестуваат... Изборот на песни е
маестрален и наполно функционален. Тоа го повишува
нивото на сугестивност која ни го доближува Конески –
тука, овде и сега... Но и таму некаде, во друга јазична и
културна средина, во некое друго време и место.
Во воведот, приредувачите истакнуваат: „Книгоиздателството ‘Матица македонска’, во големиот јубилеј на
‘патријархот на македонското писмо’, како што го нарекува познатиот грчки писател Костас Валетас, се вклучува
во издавањето на книгава ‘Светската критика за делото
на Конески’, во која се презентирани триесет текстови од
истакнати странски писатели и критичари кои во суперлативи пишуваат за нашиот славеник, одредувајќи му достојно место во светската литературна галаксија.“1
И ние можеме да заклучиме дека сите триесет текстови го истакнуваат значењето на Конески, ја вреднуваат
неговата историска мисија за нашата книжевност, култура, филологија, наука, уметност и творештво, особено
во контекст на македонските национални заложби за
1
„Светската критика за делото на Конески: 100 години од
раѓањето на великанот од Небрегово“. Приредиле Паскал
Гилевски, Раде Силјан. Скопје, Матица македонска, 2021, 9.

кодификација, афирмација и промоција на македонскиот
јазик, писменост, книжевност, култура, уметност и наука.
Завидна палета од научници, филолози, писатели од светски формат, високо го вреднуваат значењето на големиот
автор и деец Конески. Импонираат општите проценки во
суперлативи, кои сосем оправдано, доминираат уште во
првите реченици на текстовите.

Палета светски критичари
Овој избор успева да осветли разни аспекти на светската критика за Конески, да го процени значењето на Конески за македонската култура, но и значењето на неговата
поезија на светската поетска „мапа“ како еден од златните врвови на светската поезија.
Авторитетниот критичар Жак Гошрон од Франција му
оддава големо признание на Блаже Конески велејќи дека:
„(...) фигурата, личноста на Блаже Конески (...) е извесен
светол образец. Тој ќе го прекопа минатото за да ја најде иднината.“2 Ова величествено признание сведочи дека
Конески брилијантно успева да ги „впие“ „соковите“, „ензимите“ на народните извори, но и да биде модерен (не и
помоден) поет. Сето тоа, Гашрон мудро го дефинира преку
густ и луциден оксиморон: „Тоа значи дека тој е модерен
народен поет“.3
Но, како Гашрон го сфаќа модернизмот на поетот Конески? – Тој го сфаќа како некој вид автентичен модернизам:
„Ете тука модернизмот е фрапантен. Марко Крале може
да биде личност како оние за кои зборува модерната филозофија на апсурдот.“4
Гашрон воочува дека поетот Конески не се препушта
на „лесна сентименталност“ и заклучува: „Тоа е она што
ја прави строго величествена неговата поезија која ѝ се
спротивставува на секаква услужливост.“5
И унгарската култура и литература високо го удостојува
творештвото на Конески. Синергијата меѓу традицијата
и иновацијата во поезијата на Конески е една од суштинските теми за книжевните херменевтичари кои посакуваат
да ја „растајнат“ и толкуваат.
Така, познатиот унгарски критичар Золтан Чука во својот
текст со грандиозен наслов „Гигантскиот опит на Блаже
Конески“6 маестрално го толкува феноменот на творештвото на Конески: „Неговата поезија се храни од мошне
богатиот формален свет на македонската народна поезија, а сјајните сликовни елементи на песни, архаичните
јазични пресврти, и јадрата версификаторска реч ги меша
со изразните средства на модерната светска поезија.“
Импресивна и сосем издржана е согледбата на Чука
дека: „(...) Конески несомнено е најзначајниот македонски книжевен научник, насекаде ценет како распективен
филолог и спаѓа меѓу најистакнатите слависти во светот.
Неговиот углед на писател и научник е толку голем што
можеме да кажеме дека досега немало друг Македонец
со такво реноме. Тој е една од најзначајните личности во
поновата историја на македонскиот народ.“ И во духот на
својот раскошен поетизиран дискурс, Золтан Чука за Конески заклучува: „(...) целата негова поезија е продукт на
една голема душа, на еден велик ум, (...)“7.
А во врска со животот на поетот и животот на на-

цијата, Чука ја сфаќа суштинската синергија, згусната во
поезијата: „(...) во неа на превосходен начин е збит целиот живот на поетот, (...)“, а потоа појаснува: „(...) низ неговиот живот, на мошне продуховен начин се предадени
и суштествените моменти од животот на целата нација,
(...)“.8 И така, сфаќаме дека творецот Конески, всушност, е
метонимија за својот народ, дека животот негов е метонимија за животот на колективот, и дека стихот
негов е метонимија за стихот народен.
Во овој знаменит предговор Золтан Чука укажува и на
големата меѓународна културна мисија на Паскал Гилевски, кој: „(...) прави една прекрасна паралела меѓу Конески
и Ѓула Илјеш.“, заклучувајќи дека: „(...) двајцата поети се
најмаркантните личности на двата народа, (...)“9.
Поезијата на Конески доживеа голем пробив кон шпанскиот јазичен аудиториум, за што голема заслуга имаат
Хусто Хорхе Падрон и Клеопатра Филипова. Големиот
шпански поет, славниот лауреат на Струшките вечери на
поезијата, Падрон, со исклучителна почит кон делото на
Конески, свечено изјавува: „(...) неговата поезија означува
еден од златните врвови на македонскиот лиризам, (....)“10,
а неговата лирика ја нарекува: „Лирика на мудроста и чесноста“.11 Во врска со значењето на Конески во поширокиот културен и духовен амбиент, Падрон истакнува дека
тој: „(...) постепено ја преземаше улогата на стожер и двигател на општиот литературен и духовен вител.“12
Следен, голем настан во културата е издавањето на
книгата „Песни“ од Конески на англиски јазик во 1979
година. Угледните Ана Пенингтон и Ендрју Харви од Велика Британија, приредувачи и препејувачи на изданието
на англиски јазик, во својот воведен текст, истакнуваат:
„На меѓународен план Конески е речиси попознат како
лингвист – неговите напори во нормирањето на македонскиот јазик најмногу придонесоа за ваквата негова репутација.“13
Тие величествено ја објаснуваат суштината на неговиот
творечки зафат кој има длабока и возвишена мисија: „За
Конески пишувањето поезија претставува начин на верба
во македонскиот јазик и во културата што ја овоплотува
тој, чин на верба и чин на најчист вид гордост.“14
Навистина импонира и големото признание, споредбата
што Пенингтон и Харви ја прават меѓу Конески и големиот
германски поет и филозоф Гете: „Конески го направи за
македонскиот јазик она што го направи Гете за германскиот (....)“15.
Следна тема на интерес на светската литературна критика е т.н. феномен на (навидум) изразната едноставност на поетскиот дискурс на Конески. Тоа прашање е
идеал за растолкување на цела плејада домашни и странски критичари, теоретичари, херменевтичари и филозофи
на уметност. Едноставноста на поетот Конески е предизвик и за Пенингтон и Харви, кои умеат да ја проценат
постапката вака: „Таквата благородна едноставност е,
можеби, најреткиот и најбараниот квалитет во поезијата.“
Следен, важен настан во светската коневистика се случува во соседна Грција. Во Атина, во 1979 година, се обја8 Ibid., 19.
9 Ibid., 18.
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вува Избор од поезијата на Блаже Конески на грчки јазик,
за кој воведна реч под наслов „Мудрец на македонското
писмо“16 пишува истакнатиот Костас Валетас. Валетас неверојатно длабоко и проникливо навлегува во срцевината
на Блажевата поетика и го оценува Конески како: „Поет на
осаменоста и на тагата, тој умее да господари со овие две
мачни но човечки чувства, давајќи им филозофска проекција. / Тој изгледа има откриено еден длабок чувствен
потрес што го обележува за цел живот неговиот душевен
свет. Еден потрес што му го ранил чувствителното срце.“17
Ова скапоцено сознание на Валетас, во суштината на филозофските процеси на Блажевата поезија, открива т.н.
„потрес“ којшто е маркант на неговиот духовен етимон.
Таа „рана“, таа болка е видлива, но и високо продуктивна
за лирските „извори“ на Конески.
Вака Валетас го објаснува овој феномен: „Така своите
рани, своите доживувања ги преобразува во уметност, исполнувајќи ги со една трагична и восхитувачка убавина.“18
Во длабината на овој исказ се крие „невидлив“ длабински
оксиморон, кој спротивставува: болка со убавина, а кој,
всушност, претставува важен поетички „извор“ на Конески.
Следен нов, значаен светски настан за поезијата на Конески се случува во Полска. Во 1983 година во Лоѓ излегува
од печат изданието „Лозје“, книга избрани раскази и песни од Блаже Конески. Угледниот Станислав Гоголевски
од Полска, кој е автор на предговорот на ова издание, истакнува: „Поимите: говор – јазик – поезија се тесно сврзани
во творечката и теоретската дејност на овој автор: ‘Меѓутоа, речевата активност толку го окупира човекот и е
толку значајна за него што можеме слободно да кажеме
дека поезијата ќе остане, како вечна придружничка, да
го дели со него доброто и злото’ (Еден опит – увод во
збирката ‘Стари и нови песни’, Стремеж, Прилеп, 1979 година).“19 Есенцијалното значење на поезијата на Конески
во контекст на неговото севкупно творештво, го истакнуваат повеќе странски, но и домашни критичари. Еден од
нив е Гоголевски. И самиот Конески, наместа, но на важни
места, истакнува и признава дека поезијата е стожерна во
неговиот опус и дека, всушност, писателите се творци на
литературниот јазик.
Историски настан е публикувањето на поезијата на Конески на германски јазик. Во 1988 година во Берлин излегува избор од поезијата на Блаже Конески во превод на
германски јазик, направен од Манфред Јенихен.
Во предговорот, Јенихен, со невидена восхит, истакнува: „Поезијата во Македонија веќе со векови има сакрална улога“ и ни оддава признание дека: „Македонците, во
споредба со другите европски народи, живеат поинтензивно со својата поезија и поетите.“20 Оваа голема вистина
за Македонците како поетски народ се потврдува уште
од дамнина, кога народот исконски растел со песната, па
сè до денешни дни. Македонскиот народ сѐ уште живее
со поезијата, како да е тоа во исконот негов, во неговиот
природен духовен раст, но и во генетскиот код на Македонците. Поетските манифестаци како „Струшките вечери
на поезијата“, „Рациновите средби“ и други, сведочат дека
поезијата, особено во „златното“ време на современата
македонска поезија, во втората половина на 20 век, беше
масовно прифатена од најшироката публика која живее-

ше и сѐ уште живее со овие манифестации.
Конески ја носи во себе таа енергија, дури ја „впива“ и
понесува понекогаш и колективната енергија на својот
народ и традиција, та да ја преточува во сопствена строга и проста македонска песна.
Јенихен се интересира и за поетско-филозофската симбиоза на Конески и заклучува: „Во поемите ‘Одземање на
силата’, ‘Стерна’ и ‘Марковиот манастир’ му успева синтезата на поезијата и филозофијата, која е карактеристика
на целото негово творештво.“21
Во Прага, во 1988 година, излегува од печат, во два
тома, значајниот Речник на светските книжевни дела во
редакција на Владимир Мацура. Во Речникот е претставена и стихозбирката „Везилка“ од Конески преку текстот
на Владимир Кржиж со величествен наслов „’Везилка’ –
светско книжевно дело“. Кржиж отвора софистицирани
филозофски прашања како: „(...) филозофија на внатрешниот мир.“ каде открива слоеви на значења и толкувања.
Потоа се интересира за филозофската срцевина на „Везилка“ која, според него е: „(...) на една страна, многузначната и драматична дијалектика на радоста и маката, а на
друга страна, свеста за финалната човечка судбина.“22
Под наслов „Мирна, просветлена сета“, во Брома, Шведска, од печат излегува избор од поезијата на Конески на
шведски јазик, во превод на Јон Милош. Во поговорот,
Милош луцидно сфаќа: „Тој се обидел да создаде поезија
што им се бендисува како на чувствата, така и на разумот,
за да го заокружи скапо платеното искуство кое може да
се формулира само од оној што самиот ‘се вкочанил од
болка’.“23
Голем книжевен и културен настан е и објавата на поезијата на Конески во Турција. Во препев на турски јазик,
поезијата на Конески успешно се отвора кон турската
читателска публика. Во 1981 година во Истанбул се објавува изданието „Везење на ѕвездите“, во избор и препев
на Неџати Зекерија на турски јазик. Кратка воведна реч
кон Изборот напиша истакнатиот турски писател Фазил
Хисни Дагларџа, добитник на наградата „Златен венец“
на СВП за 1974 година. Во предговорот тој нагласува:
„Поголемиот дел од животот тој го посвети на науката,
на истражувањето на етногенезата на својот народ, на
градбата на македонскиот јазик, но бидејќи се посветил
и на зборот што извира од човечкото срце, тој никогаш не
можеше да се одвои од песната.“24
Ова големо признание за поезијата како срцевина на
неговиот опус, е присутна и важна теза во домашната и
странската литературна критика.
Во 1975 година, во Букурешт, Романија, од печат излегува избор од поетското творештво на Конески, во препев на Думитру М. Јон. Во предговорот на изборот, реномираниот романски книжевен критичар и поет Дину
Фламанд истакнува: „Можеме да речеме дека Блаже
Конески е основач на една култура во поширока смисла
на зборот, еден мобилизаторски дух преку целата своја
активност.“25
И прекрасна е согледбата на Фламанд дека: „Преку она
што е најсуштествено, филозофските песни на Конески
се полемички изнијансирани, тоа се дијалози на историјата со судбината.“26 Фламанд со право заклучува дека: „Во
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суштина тој е контемплативен и сентиментален поет;“27.
Фламанд ќе остави сјајна изјава за поезијата на Конески,
која се однесува на („привидната“) едноставност на неговиот израз: „Големата поезија е секогаш едноставна, зашто само тогаш кога чувствуваме јасно и автентично, само
тогаш чувствуваме обично и едноставно (...)“.28
Значајна е рецепцијата на делото на Конески во руската
култура. Академик Ала Шешкен од Русија, голем посветеник на македонистиката, одлично го вреднува значењето
на Конески: „Формирањето на националните литератури
е невозможно без крупни, ‘универзални’, енциклопедиски
личности, кои и му придаваат на развојот на уметничкиот
збор вистинско забрзување. Таква фигура за македонската литература бил Блаже Конески – писател, филолог и
општествен деец.“29 Шешкен го открива Конески преку
аналитички пристап кој открива есенцијални стилеми и
тематеми на неговата поезија.
Конески има квалитетна рецепција, одлични препеви и
соодветна критичка опсервација во српскиот книжевен
и културен амбиент. Радомир Ивановиќ има опсежен
аналитички текст под наслов: „Медитација за светот во
дијалог со себе за поезијата на Блаже Конески“30, во кој
длабински анализира тематско-изразни аспекти на неговото творештвото. Конески е вечен и голем поттик за
книжевната (јужно)славистика, за литературната критика
и историја, но воедно, тој е голема провокација и за преведувачката и препевната дејност.
Соња Должан од Словенија има интересен текст кој
има потреба да ја објасни суштината на преведувачкиот
процес: „(…) литературниот превод е посебна форма на
меѓукултурното посредување на некој друг текст и како
таков има моќ да може да го пренесе одделниот автор и/
или неговиот текст во друга култура и со тоа го издига над
границите на неговиот сопствен јазик и култура.“31 Но, за
жал, во врска со словенечките преводи на Конески, Должан аргументирано заклучува дека: „(...) најчесто доаѓа до
немотивирано менување на оригиналот.“32 Овој критички
текст јасно укажува дека ова издание претпочита објективни и аргументирани судови и објективна, а не субјективна критика.
Познавачот на македонската книжевност и големиот
пријател на Македонија Сретен Перовиќ од Црна Гора има
текст „Лиричар на мудрата едноставност“33, во кој химнично вели: „Денес веќе не е потребно да се претставува
Блаже Конески како челник на македонската писменост и
култура во најшироката смисла на зборот, не само кога се
говори за времето на Втората светска војна.“34
Јон Деаконеску од Романија составува текст со фасцинантен и незаборавен наслов „Блаже Конески или
маѓепсување на идеите“35, во кој на брилијантен начин
го објаснува феноменот на осаменост, како еден од водечките темати на поезијата на Конески. Романскиот критичар сјајно го објаснува феноменот на осамата во творештвото на Конески, на следниот начин: „Меѓутоа, треба
да се каже: Конески не мисли на осаменост како начин

на живеење, туку тој се стреми да мисли во осаменост.
Всушност, станува збор за дозволување на слободата да
се биде сам со сите свои размислувања и прашања кои те
мачат, (....)“36. И тука тој го споредува со Ками, со апсурдот
на Сизиф кој го препознава во филозофската поезија на
Конески.
Во 1993 година, во Скопје, се случува исклучително важен културен и издавачки настан – промоција на книгата
„Послание“ на англиски јазик, во издание на „Матица македонска“. Во Поговорот кон англиското издание, Ивона
Бернс од Велика Британија гласно истакнува: „Блаже
Конески е најзначајната книжевна фигура во повоениот
развој на македонската литература.“37 За Бернс: „Конески
е иноватор.“38
И кон крајот на овој осврт, се потсетуваме и на академик Рина Усикова од Русија, значаен македонист и славист, која имала чест Конески да ѝ биде ментор. Оригинална, директна, конкретна, Усикова ни открива дека
еднаш го прашала Конески: „’Блаже ти си голем научник,
организатор, специјалист во многу области на науката за
македонскиот јазик и култура. Што е за тебе главно во
твоето творештво?’ И тој ми одоговори: ‘Тоа што сум поет.
Затоа што моите стихови кои сум ги пишувал на 20 години, современата младина ги знае и ги сака’“.
Ова е уште едно гласно признание на Конески дека срцевината на сиот негов творечки опус е токму – поезијата.
Но тоа признание на Конески речиси секогаш е придружено со она што тој го вика „мандат од народот“, она што
тој го чувствува како порив, но и како колективна („невидлива“) енергија, преточена во – глас на поетот.
Кон крајот на овој осврт, заклучуваме дека незаборавна
и вечна е согледбата на академик Усикова дека: „Блаже
Конески беше великан на македонската култура, но многу скромен човек.“39
Историски зафат
Овој зафат е историски. Конечно, раздени тој ден кога
на едно место, во еден „дом“, во една книга се „вдомија“
најзначајните светски критики за Конески. Ова издание
дава нова, покомплетна слика и подлабока претстава за
светската критика за Конески, и воедно нè охрабрува, ни
дава патокази во коневистиката, а со тоа и во македонистиката, во поетологијата, филологијата, филозофијата
на уметност.
Радува, охрабрува и поттикнува визијата на неуморните мисионери на културата, на импресивните и раскошни
културни дејци и големи автори, преведувачи, издавачи,
антологичари – Паскал Гилевски и Раде Силјан, кои составуваат, за навек, моќна репрезентативна книжевна
„палата“, монументален комплекс од литературно-критички „замоци“ кои претставуваат скапоцена светска колекција наречена – светска коневистика.
Оваа реномирана ризница критики значи врвно достигнување кое останува драгоцен „трезор“ за литературната, филолошката и културолошката наука, но претставува и омилена литература за широката читателска публика која умее да го препознае и да ужива во светскиот
класик Конески.
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ПОСЛАНИЕ ЗА
ЖИВОТОТ И
ПОЕЗИЈАТА
Веле Смилевски

Б

лаже Конески (1921 – 1993), со својот богат опус,
како поет, раскажувач, есеист, книжевен историчар, лингвист и преведувач, остави длабоки траги
во повоениот развој на македонската литература, како и
во областа на науката за книжевноста и лингвистиката.
Без сомнение е дека Блаже Конески е најблескавата творечка вертикала на македонската литература и култура
во втората половина на 20 век. Неговото дело е вградено во темелите на современата македонска литература
и претставува една од битните константи во нејзиниот
развој во наредните децении.
Има низа примери во националните литератури во светот делото на значајни автори со своите вредности и особености да покријат одредени периоди од нивниот развој. Блаже Конески е во редот таквите избраници. Георги
Старделов со право своите истражувања и толкувања на
поетскиот опус на овој автор, но и на целокупниот негов
влог во развојот на македонската литература, наука и
култура, ги стави под наслов Епоха Блаже Конески. Истакнувајќи дека Конески е „еден од мудрите и сестраните истражувачи на нашите сопствени праизвори“, Старделов подвлекува: „Сѐ за што се зафати Блаже Конески
и сѐ до што тој се допре, во сѐ се нурна најдлабоко. Тоа го
направи во науката, тоа на уште повеличав начин го направи во поезијата. Воопшто, Блаже Конески спаѓа меѓу
оние ретки личности во културите на одделните народи
кои му даваат печат на своето време и низ кои духот на
времето, неговите културни настојувања и стремежи се
пројавуваат на најдлабок и на најсестран начин.“ (Старделов 2020: 32.)
Поезијата на Блаже Конески, со сите свои особености,
има посебно место во современата македонска литература. Со своите идеи и пораки, таа е тестаментална. Стиховите на овој автор се послание за животот и поезијата.
Тие, меѓу другото, упатуваат на сознанието за единството
на животот и поезијата, што е во основата на поетското
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послание на Конески, кој во песната „Поетика“ пишува:
„Јас песните ги берев / од дрвото на животот“.
За Конески „песната е целост“, и по содржина и по
структура заокружена, завршена, засебна и независна
од другите текстови во една книга или во опусот, воопшто. Во оваа смисла тој потенцира дека „поетот како
некаков сеизмограф го бележи она што го окупира во
моментот, што го возбудува и сега тоа се ниже и се добива еден квантум од текстови, што можат при погодни
услови да бидат објавени во збирка.“. Подотворајќи ја
својата творечка лабораторија, поетот го изнесува своето поетско искуство кое тој и го проширува со оглед
на општата творечка практика: „Речиси и нема поетска
збирка да е во таа смисла кохерентна. Не, тоа е предрасуда.“ (Конески 2020: 68). Овој став е поразличен од низа
критичко-есеистички и научни пристапи кон поетското
дело на Конески, кои во своите заклучни изводи често
ја потенцираат кохерентноста во неговото дело. Имено,
очигледно Конески, кога зборува по ова прашање, не ги
сведува нештата на техника, туку тргнува од она што тој
го нарекува порив, најнепосредно врзан со творечкиот
процес кој подразбира висок степен на спонтанитет и,
во исто време, концентрација на мотивот и темата. Тој
не ја одзема можноста, па и потребата за кохерентност,
што е многу во зависност од индивидуалниот творечки пристап, но кога станува збор за својата поезија и за
својот творечки опит, акцентот го става на значењето на
песната како завршен чин во создавањето на комплетно
дело. Таквото чувство, но и убеденост, на авторот што
создава, неоптоварен од потребата за кохерентност на
одделна книга, не ја исклучува можноста во толкувачкиот пристап да се тргнува или да се користи клучот за
заемните врски и преплетувања на преокупациите на
ниво на циклусите, на книгите или во опусот (особено
сега, кога тој дефинитивно е завршен) кои водат кон
одредени доминанти со одлики на кохерентност. Има
примери на критичко-есеистички пристапи во кои токму
таквата појдовна позиција и императив дава евидентни
резултати во истражувачката и толкувачката постапка.
Илустративен пример во оваа смисла е студијата „Поетските идеи на Конески“ од Слободан Мицковиќ, која
покажува дека кон опусот на овој автор можни и делотворни се различни пристапи, со оглед на сложеноста
и слоевитоста на неговото творештво.
Со оглед на темата што е предмет на оваа расправа,
потребно е низ неколку примери да се посочат позициите на Конески за песната како завршено дело. Во оваа
смисла за огледна ќе ја земеме песната „Сенка“:
Оваа лека сенка преку патот
што неусетно падна,
сѐ уште проѕирна,
значи веќе вистинска пресуда над денот
иако никој и не помислува на тоа.
Таа паѓа како преку душата,
без никаква тежина,
само со неусетна нијанса на студ.
Но тоа значи потпис на пресуда над денот.
По неа иде самрак, па мрак.
Песната „Сенка“ е комплетно завршено дело, целина
како слика и значење. Сликовниот елемент е појдовен,
тоа е визуелна импресија со длабоко доживување на
една секојдневна сензација на природата, преку која е
отсликана минливоста и вечната обнова на животот кој
секогаш е под заканата на самракот и пресудата на мракот. Оваа песна е убав пример дека во песните на Блаже

Конески важни се нијансите во доловувањето и пресликувањето на животните манифестации. Тоа се нијансите кои го подготвуваат „постепениот премин, / бавната
подготовка на настаните“, како што вели во песната „Изненадување“. Нијансите во песната „Сенка“ се очигледни
во нивниот прелив и преплет во придвижувањето кон
целта, кон пресудата на денот која е постојана, но која се
прима како изненада, со некоја необјаснива морничавост
од она што неминовно доаѓа, според строгите закони на
природата: „самрак, па мрак“.
Има низа песни во опусот на овој автор кои се завршени
песни, во смисла на она што досега го рековме врз основа на творечкиот опит на Конески, песни внатрешно прегнантни, неделиви и неподатливи за строги врзувања со
доминанти од мотивско-тематски план. Тие се, условно
речено, завршени, како буквално речено: завршен живот.
Таква е песната „Спомените“:
Што ми е грижа што било лага
и каде водела измамна трага?
Целиот живот ми се спомените.
И за преоценка да дошло време
не може никој нив да ми ги земе.
Целиот живот ми се спомените.
По моја волја тие се редат,
и илузиите нешто да вредат.
Целиот живот ми се спомените.
Јас само над нив со власт крајна
создавам своја родина тајна.
Целиот живот ми се спомените.
Децидни се во својот став Ендру Харви и Ен Пенингтон кога велат дека Блаже Конески е „литерат со широк
распон на можности и интереси“. Тие нагласуваат дека
она што е вредно да се одбележи за неговата поезија е
„нејзината чувствена и богата едноставност.“ (Харви, Пенингтон 2020: 54). Ваквиот став само ја поткрепува тезата за песната како самостојно дело.
На прашањето за арс-поетичките компоненти во поезијата на Блаже Конески може да се пристапува од две
позиции во неговото творештво: изворната (поетската) и,
условно речено, посредната или толкувачката (есеистичката). Станува збор за поетското и есеистичкото творештво на Конески кои се комплементарни и пружаат можност за меѓусебно надополнување во обидот да се допрат одредени суштини во нивната плодотворна испреплетеност и вкоренетост во двата жанра. Дел од песните
на Конески имаат силно изразена есеистичка нишка. Со
нив се допираат темите кои во развиена есеистичка форма Блаже Конески ги разви во еден добар дел на своите
размислувања од кругот на есеите за песната и легендата. Но има песни кои самостојно остануваат да говорат
со есеистички јазик, во нив избрусен до нужниот сјај на
поетското. Во тој круг е песната „Зборот“, потоа „Трактат
за зачетокот на песната“, „Јасност“, „Отпор“ и низа други. Тргнувајќи од ваквото сознание, овдека станува збор
за студија во која, врз основа на истражувања и анализи
се толкуваат спецификите на литературното творештво
на Блаже Конески од аспектите кои укажуваат на допирните точки и преплетувања меѓу неговата есеистика
и поезија. Во пристапот кон оваа тема истражувачкото
љубопитство генерално е насочено на два пункта, прво,
поезијата, потоа есеите кои досега не беа предмет на
понагласено интересирање од страна на литературната
критика и наука. Кога станува збор за поезијата, појдовна

позиција ни е стихозбирката „Послание“ (1987) која со
својот наслов ја истакнува важноста на прашањата што
таа ги третира.
Авторот на еден богат и значаен опус ни испраќа послание за животот и поезијата. Овој наслов, „Послание“,
нѐ свртува назад и нѐ наведува да заклучиме дека Конески, всушност, прилозите по однос на овдека зафатените прашања ни ги испраќал со секоја своја претходна
книга, подготвувајќи нѐ сега неговото поетско послание
да го примиме во заокружен, интегрален вид. Еден од
основните предуслови за посланието е искуството. Во
оваа смисла од особена важност е да се подвлече дека
пред нас имаме послание исполнето со размирачки знаци на животното и поетското искуство на авторот, та
оттука насловот најприродно си го наоѓа своето место
на кориците на оваа книга, истакнувајќи ја, уште на почетокот, нејзината тематска конзистентност.
Стихозбирката „Послание“ започнува со две песни посветени на поезијата. Првата е обраќање кон поезијата
(„Поезијо“), а втората краток поетски коментар за поетиката („Поетика“). Тие се вбројуваат во една веќе подолго
време создавана не голема група песни во кои предмет
за пеење и мислење се самите песни, поетскиот чин. Порано објавените и презентирани во посебен циклус под
наслов „Песните“ во изборот „Места и мигови“ (1981) и
новите, веќе наспомнати песни, се мошне индикативни и
тие однатре фрлаат сноп светлина на одредени аспекти на поетскиот принцип, на чинот на создавањето и
сфаќањето на песната, а со тоа, посредно, и на самата
палингенеза на поетската тема како една од нишките
во опусот на овој автор. Тие, меѓу другото, упатуваат на
сознанието за единството на животот и поезијата, што
е во основата на поетското послание на Конески кој во
песната „Поетика“ пишува: „Јас песните ги берев / од
дрвото на животот“. Посланието на Блаже Конески е
директно упатено на суштината на прашањата што се
негов предмет. Сето битие на човекот, идентификацијата негова е во искажаниот збор-мисла-порака, во песната која сега покажува сѐ поголемо разбирање за строгите закони („Порака на љубимите“), за неминовноста.
Песната „Неминовност“ завршува со пораката „покажи
почит спрема неминовноста“, со која се преферира, во
преносна смисла, една длабока животна драма, која е
драма на животот воопшто но која, во случајов, својата
трансмисиона оска ја има во самата поезија. Таа драма е
навестена со првите стихови во книгата: „Поезијо, ми отвораш пат во старост, / тоа е еден суден предел“, на кои
сосема природно се надоврзуваат стиховите од песната
„Над секнатиот бунар“:
Чекор по чекор и збор по збор,
полека,
да не нешто се сетам,
ти ме доведе довде, Музо!
Во оваа песна, преку обраќањето кон Музата, во неколку реплики, се сплотуваат и згуснуваат основните нишки
на егзистенцијалното и поетското, кога поетот одеднаш
ја ангажира целокупната „клавијатура на паметењето“,
кога тој станува сведок на самиот себе:
Патем ме учеше како со силен збор
што изненадува
да ја искажувам разновидно тагата.
Но тоа било сепак само проба.
Патем ме учеше како да сврзувам
далечни работи,
за да се роди застрашувачка мисла
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над премостен понор.
Но и тоа било само подготовка.
Строго и полемични, репликите разбиваат една традиционална претстава за Музата како персонификација на
инспиративната моќ:
И така, чекор по чекор и збор по збор
ме доведе довде –
над секнатиот бунар во мојата душа,
и бараш да се загледам внатре
и со глас што екоти стократно
од ужас
во таа празнина
да ги кажувам твоите крајни пораки.
Но јас нејќам од тебе таков дар,
ниту да бидам употребен
по твојата намера, Музо!
Во овие стихови, исполнети со горчливи, болни, но во
исто време ни малку патетични, туку пркосни сознанија
за песната и поетскиот чин пред строгите закони и неминовностите на животот, се откриваат изохипсите на нови
исклучителни мисловни и емотивни пробиви. Завршницата е под знакот на орфејски интонираниот парадокс
што ја потсилува и ја осмислува мотивациската основа
на песната:
Јас насетувам дека една грозна лишка
се кашка во калта на дното на бунарот,
грепчи со ноктите по каменот.
Јас ти откажувам послушност.
Јас сакам да си умрам
со сите илузии
на слаб човек.
Поетското послание на Конески во знаците на минливоста ја открива мерката на траењето. Во него ја среќаваме тенденцијата на сведување на основната мерка-болка (според една поранешна песна, „Планина“: „ништо не
лекува, / само нѐ слекува до основната болка“). Таа мерка се однесува и на самото поетско откривање:
Ние не правиме ништо друго,
ами по толку пати,
повторно, и повторно, и пак,
од Хомера до денес –
откриваме знамења.
(„Знамења“)
Песната на Блаже Конески сѐ повеќе под својот асоцијативен говор таложи еден важен слој на реалистички
коментар. Но тој и таков слој, прецизноста на кажувањето како негова иманенција, условно речено, експлицитната содржина на песната, во никој случај не ги доведува
во прашање нејзините подлабоки значења изразени преку ненаметливи на прв поглед едноставни, но во суштина
сложени проекции:
Толку ми е чудно што сме живееле,
уште почудно што сме сакале –
можеби сме сакале
да го оправдаме чудото на живеењето,
тоа чудно чудо!,
за да покажеме дека сме дораснати
до она што, како тајна,
заправо не ни припаѓа.
(„Чудо“)
Поетското рацио ја компарира тајната со она „чудно
чудо“. Всушност, тајната е просторот на кој е остварен
животот; таа е растајнета низ нејзиното постојано „преточување“ во живот. Чудото на живеењето е во откривањето на тајната и нејзиното прикажување како висти-
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на за животот без која песната би изгубила од острината
на кажувањето и од тежината на кажаното.
Песната е напоена од „чудото на живеењето“ и за неа
точно чудо е conditio sine qua non. Чудото на живеењето,
меѓу другото, е во големото единство на човекот и природата. По еден повод констатиравме дека во природата поетот Конески открива елементарен отсјај на човечката егзистенција; дека тој ја открива нераскинливата
врска што го прави светот, низ сите негови спротивности
и недостатоци, комплексен, кохерентен. Во „Послание“
тоа единство „се остварува“ врз неколку гравитациски
точки низ кои се прекршуваат основните инспиративни линии. Во оваа смисла со посебна фреквенција и со
изразита семантичка полнота се јавува дрвото, небото
и птицата. Има низа примери кога лирската мотивација
врзана за овие зачестени поими преминува во егзистенцијална тема:
Твоите лисја шепотат уплав,
уплав на штрекнати души,
зелена гранко, зелена гранко
на стебло што се суши“.
(„Гранка“)
Орел пролета на твоето небо.
Што ти се чинеше?
- Тоа е обична случка.
- Не, тоа е некаков знак
и нешто врзано во клучка,
во јазол јак.
И друго нема да стекнеш
посуштествено, и во животот толку важно,
штом си ги презрела крилјата
на твојот штит вкрстени
мимолетно и тажно.
(„Знак 4. – Штит“)
Таквата тема во своето средиште го има поетскиот
субјект и сознанието дека „Сѐ во животот го достига
својот врв, / не само дрвото“, што битно влијае на атмосферата и на поетската идеја. Релацијата дрво-небо-птица ја претставува вертикалата на една од архетипските
одредници на човечкото постоење; овие елементи ја
сугерираат врската меѓу несекливите сокови на Мајката Земја и бескрајниот универзум. Оттука, сврзувањето
кон небото го претпочита коренот, и обратно. На оваа
релација препознатливи се одредени антрополошки и
субјективни конотации за нежноста (како мајка), за потчинетоста (како жена), за кротката и трајна цврстина
на земјата (како константа на постоењето), зашто, вели
поетот „Сето е предвидено – / ние си одиме, а земјата
останува“.
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Михаил Ренџов

ЗЛАТОВРВ
ПОЕТСКО ЧИТАЊЕ ВО ЧЕСТ НА
БЛАЖЕ КОНЕСКИ
НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“,
СКОПЈЕ, 10.12.2021 Г.

Соња Стојменска-Елзесер

Д

руштвото на писатели на Македонија во
мај оваа година веќе одржа една поетска
средба во родното Небрегово на Конески, а и
во текот на изминатите години одржуваше средби
во чест на овој наш писател на кои безмалку сите
поети членови на нашата асоцијација на различен
начин ја изразија својата длабока поврзаност со
неговите ставови за јазикот и литературата и со
неговиот поетски свет. Убаво е што оваа година
за првпат на највисоко ниво му се оддаде почит
и признание на еден македонски поет, почнувајќи
од државниот врв, преку сите значајни културнообразовни институции, сѐ до најшироката јавност.
Се кажаа многу убави нешта, се протолкуваа многу
аспекти на неговото дело, се пренесоа неговите
пораки.
Што се однесува до нас, писателите, и до нашата
асоцијација, како вовед кон денешново читање

би сакала да истакнам само неколку составки на
неговата поетика кои ми се чинат како посебно
плодотворни и важни. Најнапред да објаснам
зошто овој собир го именувавме со насловот на
една песна на Конески, кој претставува топоним,
име на едно возвишение во близина на неговото
родно Небрегово – Златоврв. Во овој топоним
самиот народ поетски се изразил кога ги споил
златото, сјајот, богатството, моќта, со поимот на
висината, врвот, устремот. Во поезијата на Конески
доминира чувството на падот и пониженијата, на
загубата и осаменоста, есента и зимата, болеста
и немоќта, одземената сила, но на тој фон на
трагичното чувствување на животот уште посјајно
избликнува мотивот на устремот за искачување
кон височините, мотивот на подвигот. За поетите
подвигот е јасен – тоа е да се создаде песна,
проста и строга, која ќе биде таков устрој од
зборови што ќе отвора бездни на смислата,
морници на чувството, убавина на строежот. Тие
песни, тие „џиџиња од зборови“ како што вели
во една своја песна Конески, се изработките на
поетскиот занает, мајсториите на творците во кои
е собрана сета нивна ука, и сиот нивен талент, но и
сето животно искуство, зашто како што во песната
„Ars poetika“ стариот врабец Џивџан ги советува
малите врапчиња кои се фалат со своето џивкање:
„Деца, / тоа треба да биде леко и меко, / силно а
милно, / жално ем пално, / со горчелив опит, / со
згрутчена мака: / џив... џив... џив... / Вие уште не
знаете така.“ Идејата за поезијата како порив и
стремеж да се достигне тој толку нејасен идеал
на поетска вредност, спој на занает, вдахновение,
животен опит, е темелната идеја во творештвото на
Конески, кој самиот во своите стихови го достигна
тој поетски Златоврв на македонскиот јазик.
Уште позначајна за нас, македонските писатели,
е идејата дека тој Златоврв колку што е личен
интимен подвиг на поетот како индивидуа,
истовремено е и колективен подвиг, подвиг на
заедницата, на генерациското и меѓугенерациското
поврзување. Веројатно најинфлуентната и поетска
и книжевно-теоретска мисла која го пронижува
целосното творештво на Конески, почнувајќи
од неговиот поетски мотив во „Тешкото“ и низа
други песни на раскрсницата помеѓу предците
и внуците, сѐ до неговите есеи и научни трудови,
е токму мислата за традицијата, идејата за
континуитетот. Поврзувањето кај Конески не оди
само низ времето, туку и во ширина, во контакт
со неговите современици. Како ретко кој поет
Конески во своите песни директно им се обраќа
на низа писатели од минатото, но и од својата
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современост, а во прозните записи ги вплетува
интелектуалците од најразлични културни сфери
и средини, со кои води жив разговор. Би било
интересно да се спроведе едно истражување кому
сѐ тој има посветено песна и колку тој степен на
споделување на она што значи творечки Златоврв
кај него е висок и значаен. Најубавото во тој негов
хабитус на кое и ние денешните генерации треба
да се угледаме е негувањето почит кон творечкиот
подвиг на другите творци, на другите писатели, оти
никој не постои сам како творец, секогаш е дел од
некој контекст, од некое културно милје, па макар
било тоа и „смачкано племе“. Нема да згрешиме ако
речеме дека писателите најчесто имаат извесна
доза на ароганција на себеистакнување, една жед
за слава, за награди и признанија, но кај Конески таа
карактеристика како сосема да отсуствува. Во една
од подоцнежните песни неговата воздржаност и
скромност дури се граничи со срам, па пее: „Што
сум имал важно да кажам, / сѐ е кажано, понекогаш
со толку звучни зборови, / што дури ми иде срам“.
Сепак, една своја песна целосно ја посветува на
вообразеноста на творецот, па пее: „Време е да
станам вообразен. / Крајот се ближи / и доста
беше скромноста. / Мојата слабост / ми обезбедува
силен збор. / Мнозина можам да презрам, / само да
сакам. / Време е да станам најпосле вообразен, / за
да најавам дека носам / важна порака.“
Златоврвот Конески со вителот идеи што го
носи неговиот опус е четиво sine qua non за секој
што се дрзнува да чекори по патеката на книжевно
творење на македонски јазик. Затоа и писателите,
посебно поетите, денес повторно ќе се навратат
на неговиот поетски вруток, а длабоко верувам
дека тоа ќе го сторат и утре, и по една година, и
по следната стогодишнина. Затоа што поетите
што носат важни пораки се вечни. Таков е нашиот
Блаже Конески. И крајно време е општеството да
ја сфати величината на неговите поетски пораки
и воопшто, величината и потребата од поезијата
денес, тука и во глобалниот свет.

Михаил Ренџов

СОНЕТ ЗА ЈАЗИКОТ

		

На Блаже Конески

Песот-јазикот е во нас, нѐ следи,
песот-јазикот лае во нас,
нѐ најавува нас, вие за спас,
песот јазикот моли за нас.
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Знак е, знамение наше е,
нѐ држи на штрек, за дорек – постоење,
на благословот на Едниот
дека ќе сме дури до последниот.
Дури е песот-јазикот ќе сме, ќе постоиме
иако нѐ демнат песојадите, гладните
по нашата крв, со жесток стрв.
Но постоиме и ќе постоиме
дур се песовите-зборови во нас,
зашто тие се нашиот спас.

Влада Урошевиќ

ВЕЗИЛКИ

		

Според Б. Конески

Везилките седат во пештерата темна,
мижурка огнот и ним не им се гледа;
студено е, влажно, скукалени ѕемнат,
со прстите вкочанети волната ја предат.
Со грубата преѓа после врз платното везат.
Шарите се нејасни, знак со знак се кара.
Поетите стојат, не се осмелуваат да влезат,
не се сигурни ни каков одговор бараат.
– Везилки, кажете, ви бараме совет,
нашата песна каква ќе треба да биде?
Низ пештерата дува црн и мразен провев,
на везилките низ грбот покосница им иде.
– Песната треба, велат, но мислата им бега
на друга страна, се збркуваат, крешат,
како склупца птиците празнината ги стега,
песната... да... Но гласот им се меша
со роморот на подземните води,
ете, не сме арни, костобол нѐ клука –
ехото се одѕива како злобен подбив –
да, шушкаат со усни, постоеше ука,
ја знаевме, но веќе премногу сме стари
и во везот наш бесмисла се вплела.
Последната гламна нејасно се жари.
Се згуснува мракот. Да, песната... велат.

Иван Џепароски

ТЕМА И ВАРИЈАЦИИ

			

Според Дагларџа и Конески

Темата е возвишена и вечна.
Погледот меланхолично вели: бевме
Светлината, љубовта, смртта и јас.
Сега постапно бројот на присутните
Се намалува и погледот спокојно соопштува:
Останавме само смртта и јас.
Темата е возвишена и вечна.
Полниот циклус се заокружува
Со нови варијации на одземања:
За да не остане на крајот ниеден од четворицата.
Темата е возвишена и вечна.
И Бог сака да влезе во неа со свое
предупредување:
„А дали вие, златозрачни поети, знаете како ми е
мене?
Гледам постапно исчезнуваат светлината и
младоста,
Њубовта, смртта, а и самите вие, и јас, повторно,
Останувам сам. Тешко ми е без вас.“

Билјана Станковска

ТОЈ И ВО СОНОТ
ПОСВЕТЕНО РАБОТИ

			

пеење за Блаже Конески

Тивко, ветрови,
ноќва не тропајте низ Небрегово.
Поетот штотуку прилегна на перницата
со везба од Црвено и Црно Доба.
Тивко, дождови.
Не шумолете. Поетот спие.
Челото му е под облаците,
на клепките му навира неиспеаната жал,
можеби ве наслушнува во некое самосвојно време.
Спие тој.
Мирува светлината во небесната мастилница.
На врвот од перото во ѕвездени слогови капе
неговата последна мисла.
Книгите тихум...

ги расклопуваат кориците, го напуштаат низ самостојни целости, ги надлетуваат
тросложните вертикали на зборот.
Тивко, ве молам,
не допирајте го филигранот на времето,
Тој и во сонот посветено го обликува.

Љубинка Донева

МИРОСУВАЊЕ

		

По смртта на Бл. Конески

Небрегово, собор
Небесна река Фонеми
Ѕвонат,
Боледуваат
Зборовите вџашени
Не можат да мрднат
да се поместат
Сета синтакса е вознемирена
Стине сеизмографот
Црн овен пред црквичето
Во дворот
Чешми
Медовина и
Болка и борба
Бучат
Граматика на земјата
И на љубовта
Записи
Од деветтиот
Од деветнаесеттиот
и од дваесеттиот век
Стамени момци
Везат ѓерѓеф Тешко
И жени
Со по три ќошиња од куќите, на плеќи
Во саи седефни облечени
Црпат здравје
Се сладат
Садат сила и очи
Почин
Јадат
Убавина
Хранат
И пеат
фалејќи ги мудрите мажи на мојот народ.

бр. 141 (4/2021) | Стожер

27

Виолета Танчева-Златева

ЗВУЦИ

На Б. Конески и М. Маџунков
Насон ми доаѓаат тие звуци1
тие одеци од времиња дални
што талкаат низ земјата
на предците ни
Напати одвај чујни
напати разоглавени, бујни
ми потекуваат од очите
во душата ми се влеваат
Сѐ почесто од јавето ми се прелеваат
и ме будат од сонот приподигнати гласови
со глаголиви букви Дрочни и заоблени
како стомак на млада невеста
што ќе ѝ го дари на ноќта младенецот
Додека мене свенат и пресушен веќе
сѐ повеќе ми се бркаат световите
заглавени меѓу два воденички камења
Едниот пее за омразата на нашето племе
другиот за љубовта жилава од искона
што нѐ крепи на патот каменит
од раѓањето кон смртта конечна
Денот кога ќе се смириме ќе останат звуците
од душите на вековите откорнати
да треперат како светлинки
на небото на јазикот ни ширен
Убави не само оти се наши
Дел од Божјата песна се
што ја пеат вселените
од почетокот на времето

Славчо Ковилоски

ГЛАСНО МОЛЧЕЊЕ
Еве, пријателе мој
кај кукавме три месеци за вода,
оти земјата пепел се стори,
ѓоамити Рогатиот истурил прав
и пофатил со својата рака.
И Господ нѐ послуша, па пушти дожд
и врнеше 40 дни и 40 ноќи,
санким решил да нѐ удави ко глувци.
Блаже Конески во разговор со Митко Маџунков
(„Аманети и тестаменти“, во „Есеи“ II, М. Маџунков,
Издавачки центар ТРИ, Скопје 2008, 392)

1
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И еве сега, пријателе мој,
кај кукаме три месеци за сонце,
оти земјата кал стана,
а полето се престори во езеро матно.
Голем зорт стана за луѓето,
па нѐ чу Горниот и ја секна водата,
сполај му.
Туку, пријателе мој, сега си молчиме,
оти никако не ни чини,
ја премногу пече и свети,
ја премногу плуска и врне,
крајот не ни се наоѓа.

Марина Мијаковска

МАНИФЕСТ НА
ТИШИНАТА

		

На Блаже Конески

Сакам да создадам манифест на тишината
од секоја капка дожд што шумно го измива
грбот на месец октомври.
Луѓето се еднокрилни или двокрилни прозорци
со постојано отворање и затворање.
И кога испарува есенската влага
духовите со свилена ноќна кошула
повторно се враќаат
кон гласот на неизреченоста.
Намокрените слова
под дланката на дождот
некогаш ништо не велат дури и кога велат.
Под звуците се насобрала тишина!
Тука останува само
провевот
помеѓу
пукнатините
на кажаното и неискажаното!

во зборникот со убав наслов „Конески на 11 јазици“, и тоа на
руски, полски, чешки, словенечки, хрватски, српски, бугарски, италијански, шпански, турски, грчки и хебрејски јазик.

МАГНОЛИЈА
Шетајќи по населбата, забележувам дека во некои дворови магнолиите раскошно расцутиле. И во мојот двор има
магнолија. Но таа секогаш цути скудно. Местото не ѝ е погодено: северна страна, и како да е поклопена од липата.
Оваа пролет на мојата магнолија има само два цвета на
две соседни гранчиња. Едниот стои малку повисочко и повеќе се от¬ворил. Другиот како да му допира до рамено и
малку се навалува како да сака да го спушти главчето таму.
Но сѐ уште се воздржува. Тоа не е дозволено.
Предвидувам сѐ што ќе стане. Овие цветови ќе се гледаат
вака и ќе си шепотат нешто нечујно уште два-три дена. Тие
нема да прекапат заедно. Едниот ќе остане уште некое време сам, како подзачуден, а потоа ветрето ќе ги одвее и неговите ливчиња. Само јас ќе паметам што се случило тука и
што за другите не оставило никаква трага.

МАГНОЛИЈА

КОНЕСКИ НА
ЕДИНАЕСЕТ
ЈАЗИЦИ
ОД ПРВАТА ЗИМСКА ШКОЛА НА
МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

О

д 25.1. до 5.2.2021 г. (со вкупен фонд од 40 часа)
на далечина преку платформата Зум се одржаа напредните курсеви за литература и за превод во рамките на Првата зимска школа на Меѓународниот семинар за
македонски јазик, литература и култура при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Групата од дваесетина семинаристи кои својот интерес го насочуваат кон изучување
на македонската литература и преведување од македонски
на другите/своите јазици, беше составена од професори,
преведувачи, докторанди и магистранди по македонистика, како и студенти по македонски јазик и литература. Од
нивната интензивна работа на исчитување, коментирање
и преведување на дел од творештвото на Конески со нивните лекторки Роза Тасевска и Весна Мојсова-Чепишевска,
излегоа исклучително значајни преводи што се поместени

Шетајући се насељем, примећујем да су се магнолије у неким двориштима раскошно расцветале. И у мом дворишту
има једна магнолија. Али она увек оскудно цвета. Место јој
не одговара: северна страна и као да је засењена липом.
Овог пролећа, моја магнолија има само два цвета, на двема суседним гранчицама. Један од њих стоји мало вишије и
отворенији је. Други цвет као да му досеже до рамена и као
да жели да тамо наслони главу. Али се још увек уздржава.
То није дозвољено.
Предвиђам све што ће се догодити. Ови ће се цветови
гледати и шаптаће нешто нечујно још два-три дана. Заједно неће нестати. Један ће остати још неко време сам, као да
је зачуђен, а затим ће ветар одвејати негове листиће. Само
ћу се ја сећати шта се је ту догодило а што код других није
оставило никаквог трага.
на српски преведе Живкица Станковски-Недановска

МАГНОЛИЯ
Докато се разхождах из махалата, забелязах, че в някои
дворове магнолиите вече цъфтят с разкошни цветове. И в
моя двор има магнолия. Но тя винаги цъфти оскъдно. Не
е на правилното място: от северната страна, а и липата я
захлупва.
Тази пролет на моята магнолия се появиха само два
цвята, на две съседни клонки. Единият е малко по-високо
и повече се е отворил. Другият, сякаш му стига до рамото
и леко се привежда, иска да склони глава на него. Но се
въздържа. Не е позволено.
Ясно ми е какво ще се случи. Цветовете ще се гледат така
и ще си шепнат безшумно още два-три дена. Няма да окапят заедно. Единият ще остане още известно време сам, ще
стои като учуден, а после вятърът ще отвее и неговите листенца. И само аз ще помня какво се случи тук, без никаква
следа за другите.
на бугарски преведе Валентина Седефчева

הילונגמיקסנוק ה’זאלב
וחרפ תוילונגמש ןיחבמ ינא בושיב הכילהב
תורצח המכב אילפהל הפי הרוצבו עפשב. רצחב הילונגמ שיו
ילש. הרושמב תחרופ דימת תאז לבא. הל םיאתמ אל םוקמה:
היליט ץע ידי לע לצומ וליאכ ינופצה דצה.

бр. 141 (4/2021) | Стожер

29

הזה ביבאב, םיחרפ ינש קר שי ילש הילונגמל, לע
םיכומס םיפנע ינש. חותפ אוהו רתוי הובג טעמ דמוע םהמ דחא
רתוי. םש חינהל הצור אוהו ויפתכל עיגה ינשה חרפהש הארנ
ושאר תא. ענמנ ןיידע אוה לבא. רוסא הז.
הרקיש המ לכ תא אבנמ ינא. ופציי הלא םיחרפ
 םיימוי דוע טקשב ושחליו-השולש. דחיב ומלעיי אל םה. דחאה
המ ןמז דוע דבל ראשיי, םהדנ וליאכ, םילעה תא ףיעת חורה זאו
ולש. לצא רכז ריתוה אלש המו םש הרק המ רוכזא ינא קר
םירחא.
на хебрејски преведе Игор Хамовиќ

Блаже Конески
ПЕПЕРУГА

Девојченцето: Мајчице, си фатив пеперуга пред врата.
Види колку е убава и бела! Таа не стоеше на цвеќе, си лежеше наземи, вака, на едната страна. Јас си ги собув наланчињата да не тропам, одев полека, полека, да не ме чуе, и ја
стиснав со двете прстиња. Ама таа не преташе со крилцата
како што претаат пеперугите во паркот кога ќе ги фатат. Таа
си беше мирничка. Мајчице, нели нема да ме караш дека ја
отепав?
Мајката: Не, сине, ти си ја оживеала.

MOTYL
Dziewczynka: Mamusiu, złapałam motylka przed drzwiami.
Zobacz, jaki ładny i biały! Nie siedział na kwiatku, leżał na ziemi,
o tak, na jednym boku. Zdjęłam buciki, żeby nie tupać, szłam
powoli, powoli, żeby mnie nie słyszał i ścisnęłam go dwoma
paluszkami. Ale on nie trzepotał skrzydełkami tak, jak motylki
w parku, gdy się je złapie. On był spokojniutki. Mamusiu, prawda,
że nie będziesz się na mnie złościć, że go zabiłam?
Mama: Nie, kochanie, ty go ożywiłaś.
на полски преведе Зофија Дембовска

KELEBEK
Küçük kız: Anneciğim, kapının önünde bir kelebek yakaladım.
Ne kadar güzel ve beyaz olduğuna bir bak! Çiçeklerin
üzerinde durmuyordu, yerde, böyle bir tarafta yatıyordu. Ses
çıkarmayayım diye nalınlarımı çıkardım, beni duymasın diye
yavaş yavaş gittim, ve onu iki parmağımla sıktım. Ama parkta,
yakaladıklarında kelebeklerin kanat çırptığı gibi çırpmadı
kanatlarını bu kelebek. Sakindi. Anneciğim, onu öldürdüğüm için
bana kızmayacaksın değil mi?
Anne: Hayır, oğlum, sen onu canlandırdın.
на турски преведе Самет Јеркој

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Το κοριτσάκι: Μανούλα, έπιασα μια πεταλούδα μπροστά
στην πόρτα. Δες πόσο όμορφη και λευκή είναι! Αυτή δεν
καθόταν σε λουλούδι, ξάπλωνε καταγής, έτσι, στη μια πλευρά.
Εγώ έβγαλα τα τσόκαρά μου, για να μη κάνουν θόρυβο,
προχωρούσα σιγά, για να μη με ακούσει, και την έσφιγγα με τα
δυο δαχτυλάκια. Όμως αυτή δεν φτερούγιζε με τα φτερά της
έτσι, όπως φτερουγίζουν οι πεταλούδες στο πάρκο, όταν θα
τις πιάσουν. Αυτή ήταν ήρεμη. Μανούλα, δεν θα με μαλώσεις
που τηνσκότωσα, σωστά?
Η μητέρα: Όχι, παιδάκι μου, εσύ την έκανες να ξαναζήσει.
на грчки преведе Марија Думба

Блаже Конески
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УБАВИТЕ ЖЕНИ
Убавите жени во мојот народ
тие брзо прецутувале
како цут од кајсија
како мајски јоргован.
О неправда!
Тие им припаѓале на неизбрани мажи,
нивните коси дење сплетени во прцлиња
ноќе распуштени по градите и колковите.
Нивниот постап на препелица
набрзо го сопинала унечка,
нивната младост поминувала
како мириc на липа што го одвева ветрот.
Набрзо тие седнувале на порта
со наведната глава и издадени коленици,
со нечујна издишка.
Убавите жени, несреќните жени
тие брзо прецутувале
како цут од кајсија
како мајски јоргован.

LAS MUJERES HERMOSAS
Las mujeres hermosas de mi pueblo
ellas marchitaban rápidamente
como la flor del albaricoquero
como la lila de mayo.
¡Oh injusticia!
Ellas les pertenecían a hombres no elegidos,
su pelo enredado en trenzas durante el día
por la noche suelto en el pecho y las caderas.
Sus pasos de codorniz
pronto fueron parados por un delantal,
su juventud pasaba como
el olor del tilo que se lleva el viento.
Pronto estaban sentadas en la puerta
con la cabeza inclinada y las rodillas protuberantes,
con exhalación imperceptible.
Las mujeres hermosas, las mujeres infelices
ellas marchitaban rápidamente
como la flor del albaricoquero
como la lila de mayo.
на шпански преведе Елена Атанасиу

LE BELLE DONNE
Le belle donne del mio popolo
sfiorivano velocemente
come fiore di albicocca
come lillà di maggio.
Che ingiustizia!
Esse appartenevano ai mariti non scelti,
i loro capelli annodati nella coda
sciolti di notte sui seni e coscia.
Il loro passo di quaglia
il grembiule lo impacciava presto,
passava la loro giovinezza
come odore di tiglio che portava via il vento.
Si sedevano spesso sulla soglia di porta
con capo chinato e ginocchia esauste,
con silenzioso fiato.
Le belle donne, le infelici donne
sfiorivano velocemente
come fiore di albicocca
come lillà di maggio.
на италијански преведе Живкица СтанковскиНедановска

ВРЕМЕТО НА
КОНЕСКИ
Димитар Пандев

В

ремето го создаде, го возвиши и, безмалку – се
обиде да го уништи – Конески, имено – да го извалка неговиот лик и да го обезвредни неговото дело,
токму во она време кога тој самиот, без ничија помош, ја
заокружи својата лингвистика и поетика, и спокојно ги детализира сите свои отворени теми од современиот македонски литературен јазик. Во „Светот на песната и легендата“ (1993) и за последователниот светски славистички
конгрес (Братислава, 1993).
По примерот на старите добри мајстори, Конески го исполни својот завет како научник и поет, како што им прилега на големите луѓе на народот. И достоинствено замина! не во историјата туку во иднината, со надбиблиска
алегорија кон оние што му скусуваа од заслугот спроти
предвечерието на неговиот живот, со преисполнета не
само поетска и научна туку и пикарескна био-библиографија и со добра мисла и, – причудливо парадоксална. Без
излишни паради и пародии за леб и игри, а со иронијата
не толку од литературата, колку од моќта за комуникација
и способноста за опсервација на стварноста. А кој да му
ја долови симболиката на црниот овен и прецизноста на
сеизмографот, и сета онаа логистика на носорогот.
Конески ја знаеше ритуалноста од поверијата, полиграфноста од фонологијата и ефемерноста од лингвистиката и семиологијата. И ги вложи во своето разновидно
творештво, по углед на оние добри апокрифни составувачи на зборници со мешана содржина, каков што е „Ти-

квешкиот зборник“, но и на оние ренесансни рационалистички филозофи и писатели кои создаваа различни дела
во различни области.
А сѐ да ти било вовед во семиотиката, заснована врз јазикот!
А има ли нешто пограндиозно од јазикот, независно
како кој го дефинира, како дар од Бога или хиерархиски
сложен систем. Како вавилонска кула и кула од карти
или строга структура со кристално јасна историчност. И
неповторливост во своето траење. Конески го долови
македонскиот јазик во најсуштествениот миг на неговото
истрајување не само во социолингвистичката перспектива туку и на широката врволица на ностратичката виулица и на балканскиот ветромет. Во мигот на неговиот дефиниран статус на литературен јазик на светската лингвистичка карта, со јасна геостратегиска и геополитичка
позиција обусловена од неговата природна номинација,
според сите лингвистички стандарди: македонски јазик!
Времето што го создаде Конески го издигна на пиедесталот на македонската национална култура, а неговото
дело од ден на ден добива сѐ повисока вредност во ризницата на македонскиот јазик, зашто јазикот е сокроишче,
како што своевремено ќе прецизира Крсте Петков Мисирков, што ќе рече – безбедно место, како во апокрифната
литература што го изнедрува токму тој поим во времето
ренесансно и рационалистичко, – а во Конески суптилно
вриеше ренесансна крв и спокојно бдееше рационалистичка мисла; зашто јазикот е трезор, како што ќе потврди Фердинанд де Сосир, издигнувајќи се над своето
време спроти онаа пропаст на тогашните империи, што ја
предвидоа, – никој така прецизно, како лозарите од Македонија и спроти новото време во кое еден од предвесниците ќе биде и Кочо Рацин. А гласникот – Блаже Конески!
А Конески се беше родил токму во она време (1921) кога
во старите копнени и средноморски империи скоро ништо
не беше како порано и веќе беше поткопан претходниот
јазичен империјализам, а нов веќе се наѕираше одблизум
неговите урнатини. И никаде со таква жестокост, како во
Македонија, на чијашто почва ровареа мисионери од до
што постоела религија на овој век и се војничеа униформи
од до што постоеше војска на тогашниот свет и се ганголеа императивни глоси. А главен противник на сите не
им беше толку народот македонски колку македонскиот
јазик, скриен во лулка. Во лулката на словенската писменост.
А лулката на Конески да ти му биде во светот на песната и легендата, – во традициите на македонскиот јазик!
Напојувани колку апокрифно, триж по толку – фолклорно. На фреквенцијата од на изворот меѓу црквата небрешка и небрешкото сретсело („Црква“), а отпосле меѓу
старите книги („Послание“) и радиото („Батко Ѓорѓија“).
Конески израсна од тој свет, зашто не беше обичен слушател во медиумот исполнет крајогнишни песни и легенди, туку активен чинител кој ги помнеше сказанијата
и сторенијата на оние непобедими јунаци кои умеат да ги
пребродат сите препреки и со својот личен опит знаат да
го одберат вистинскиот пат. А патишта многу, а околу нив
на секое камче крајпатен патоказ тајнозборни маѓесници
и слаткоречиви самовили. Едните ти бројат азно царско
недоброено и те вабат во своите лажовни светови, другите ганголиво ти гатаат тајни љубовни во димни гори зад
железни планини.
Конески го одбра патот на македонскиот јазик!
Тој пат не беше лесен, како што никогаш не бил лесен
патот до сопствениот јазик, – парадоксално но вистинито!
всушност, до свој личен јазичен израз на којшто можеш
да создаваш не само сказни и сторенија за митски личности и да креваш востанија против горостасни безумни
џинови и ветерничаво призрачни сеништа што не разликуваат камен од тесто, а камоли народи од толпи, туку
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и да оформуваш кадри и институции и да придвижуваш
културни акции во кои се вклучува нацијата во целина. И
постојано да си буден и на штрек, во одбраната на својот
јазик. На единствената твоја татковина.
Времето на Конески беше време на културни акции победоносно издигнати над најсветлите страници од македонската историја, имено токму во тоа време се извојува
победата над сите претходни негирања на македонската
национална посебност, особено на македонскиот јазик
како најочигледна разликувачка особеност на македонскиот народ од околните национални средини.
Патот до сопствениот јазик, како што е тоа и во светот
на песната и легендата, многупати водел и преку други
јазици, преку други јазични патишта, по принципот „убав
јазик род нема“, што требало да се изодат, друмови што
некои други народи веќе ги изодиле и создале своја култура, а никако да ја откријат тајната, исто онака како што
и нашите предци поминувале по некои исти врвици, на кои
им се поставувале препреки, какви што ги има во сказните,
но требало да се изодат. И да се откријат тајните знаци
запретани во огништето на домашниот јазик.
Конески ги совлада тие препреки, во туѓи центри, универзитети и библиотеки, во разговори со обични луѓе од
различни краини, со кои не можел да се разбере, оти само
во еден глас им се разликувал зборот, а еден ист збор
им имал сосема различно значење, па оди разбери се, а
возот бега наврнат! но и со личности кои биле принудени
да остават и дом и татковина, но не и науки и уметности
недостижни за обичен човек, и кои ќе ја знаат вистината
за земјата македонска, оти таа во нивните знајби била и
кирилометодиевска и седмочисленичка и оттаму тргнала
писменоста во словенскиот свет. Конески на својот пат
низ туѓите јазици се среќавал со зборувачи што ги препознавале разликите меѓу јазиците и веднаш те селектирале
и те комбинирале. Зашто сѐ во јазикот да ти било во селекцијата и комбинацијата. Селекцијата те извлекува од
ровот, комбинацијата те облекува во ново руво исткаено
со зборови и синтагми од сопствениот јазик. А секоја нова
комбинација се издига над претходни, веќе кажани и тоа
со толку големи зборови што страв влеваат в коски и гроза в жили. Треба само да се открие кодот.
Конески беше оној неопходен сегмент од вековната македонска револуционерна борба што ѝ недостигаше за да
биде целосна и во функција на македонската државност.
И се вложи во осмислувањето на македонската национална култура со чинот на кодификацијата на македонскиот
јазик, и со својот личен опит го издигна македонското
културно наследство и македонската јазична стварност
на рамниште на целосно оформена македонска филологија, врз негови книги, со своја лингвистика и поетика,
и по примерот на светските лингвисти, имено на државотворечките и националноиздигнувачките теории што ги
беше совладал, ја проектира иднината на македонскиот
литературен јазик и ја зацврсти историската подлога на
македонскиот јазик со определувањето на македонскиот
влог во словенската писменост, со прецизирање на македонската дијалектна разновидност и со преоткривање на
значајните личности од македонската културна историја.
И со свој личен пример ги совлада сите стилски искушенија пред кои беше исправен македонскиот литературен
јазик. Со своите стилски синтези!
...А времето?! Времето го сочува Конески во сета негова
бодрост и го возврати во постамена форма, оти не му припаѓало секогаш толку нему, колку нам, – на генерациите
потем него. А некаде меѓу нив е и мојата генерација која
го прифати во неговата скромност без да размислува за
неговото величие. Оти ни доаѓаше кроце на час и потем
часот уште покроце си заминуваше, со ореолот на преземената од дамнини јазична мисла и подарена нам на од
него рачно препишан стар текст... а на тие часови имавме
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можност да го дискутираме развојот на македонскиот
писмен јазик и да ја осознаваме светската лингвистичка мисла, со филолошка стаменост и поетски немир, со
лингвистичко љубопитие и семиотички синтези, со скрит
поглед во кулите манастирски кај што во студена осама
се препишувале црковните книги и се беседело со себеси и со бога, „покој, ’рци, јад“, и се префрлала мислата од
зборот Господов врз мислата човекова, желбата за страсти и страданија, искусот од секој преповторен светојазичен збор и осветено преточен на македонски јазик, но
и да се нурнеме во оние борби за народен јазик на сиот
слободоумен свет, од кој речиси ништо не остана, се разбира, освен најупоритите, во кои беа и нашите претходници во македонскиот јазик. Од деволските земјоделци и
свети Климентовите ученици до илинденските востаници
и македонските револуционери.
И по некој заостанат колумбо и упорит че гевара! Едниот да ја преоткрива земјата и љубовта, сеедно, другиот
да ита кон слобода во скршен порив.
Го кажале истово и светски поети и лингвисти, но не со
овој порив што ја преоткрива смислата на истрајувањето,
кога се преповторува кажаното од Конески, во која било
пригода: на час, на промоција, на конференција, со сета
онаа бура што се надига од секој „нов“ јазик на светската лингвистичка арена, каде нема простор ни за скрита
мисла. А лингвистиката од времето пред структурализмот и по него, се развивала во (логички) парадокси, меѓу
кои најисцелителен е оној за македонскиот јазик, толку
млад а толку стар (синхронија во дијахронија), толку изнемоштуван а толку жизнерадосен (говор во јазик), толку
обеспокојуван, а толку стамен (синтагматика во парадигматика).
Конески ја имаше знајбата да го каже сето тоа со одмерен глас и да ни го завети како единствена наша целосна
татковина. Во своето време...
– на кодификација на македонскиот литературен јазик – навремена стратегиски визионерска неодложна
неопходност не толку во времето потем победоносната
народноослободителна борба на македонскиот народ,
колку спроти омразниот мразулец на Студената војна,
спроти чие премерување на силите во картечен оган на
прва фронтовска ќе се најде не по своја вина македонскиот јазик, но и
– на подем на македонскиот литературен јазик во сите
области на културно-просветниот и општествено-политичкиот живот, на непречен развој на современата македонска оригинална и преводна литература, низ ситото и
решетото на современите медиуми.
Токму во тоа време, прв на бедемот на одбрана на македонскиот јазик е Блаже Конески, исто како што е прв и во
обемот на подемот, со својата лингвистика и поетика, со
прегледно личносна теорија за развојот на македонскиот литературен јазик и со опитно лична поетика со која
суверено се вклучи во македонската културна традиција.
Зашто, како што вели самиот:
Доволен ми е зафатокот, како чкорче со кое макар за
миг се осветлува еден темен простор во свеста. („Одломки“)
Тоа е тој зафаток: на чекорот во „Тешкото“, на везот во
„Везилка“; на кодификацијата на македонскиот литературен јазик, на мигот кога веќе „наша е иднината, а тоа значи
наше стануе и минатото“, на лингвистиката и поетиката
во македонистиката, на стилските синтези во развојот на
македонскиот литературен јазик.
Времето на Конески!
(Пролог во книгата „Времето на Конески“. Скопје:
„Панили“ 2021)

ЧЕСТВУВАЊЕ НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ
Хусто Хорхе Падрон
Од порив кога име едно ми иде,

со пламениот здив на гласот свој,

светлото име на големиот Блаже Конески,

ја исполни со смисла тој проѕирноста,

зурлите на земјава пламено ечат

враќајќи го пламенот, изгубената гордост

и боите живи ги будат на виножитото тие.

на убавиот и звучен јазик на Македонија.

Кај секој вистински Македонец

Овој неизбришлив јазик ја извиши снагата своја

при неговиот спомен благодарност блика,

со насмевката возбудена

а жените и мажите во чест негова

на цел еден народ кој по толку векови

срцата ги сплотуваат свои во единствен жар.

еманципација стекна, жедта си ја згасна

Крешти силниот ветер по вишните жита,

отфрлајќи го вечното слугување свое

а опојот моќно се шири на сонцето

под јаремот на туѓите слова.

крај огништето во Небрегово, во Прилеп и Скопје
и крај изворите најбистри на Дрим

Надежта и слогата на овој древен род

делото на Конески да го пофали.

напредна чекор по чекор со зборот свој чист
душата да си ја најде, слободата вишна

Од умот негов канонот светол се роди

украдена од империи моќни.

на јазикот македонски, утроба на Словените.

Редици старци, млади и мажи распалени

Со разум и жар тајните ги појасни тој

пранги скршија стегнати

на чистите самогласки, давајќи им светлина вечна

кога одекнувачкиот повик го чуја.

на изделканите согласки лични.
Одгласи древни долови тој во јасната синтакса,

Ослободените раце нивни се преплеткаа

ред и мера постави кај глаголите

старо оро да заиграат.

сричајќи го сонцето на граматиката

О тешкото, помогни ни, води нѐ

со изучениот ритам на систолата и дијастолата.

во овој виток бран нозете што ни ги крева
со смелата убеденост во вербата на сонот твој,

Постепено ги лишеше тој сенките и примките

врзувајќи нѐ за сонце од пролет непобедлива

од јазичните звуци, бришејќи ги темнините,

и така, свесни за сопствената сила,

заталканата збрка, и така сосема чист,

да го продолжиме ние патот на Конески.
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КОН ПРОЗАТА НА
БЛАЖЕ КОНЕСКИ
Наташа Аврамовска

С

реде разнообразноста на творечката заветнина на
Конески што ја чествуваме годинава, критичкото
издание на неговата проза (МАНУ 2014, прир. К. Ќулавкова), кое на едно место ги обединува десетте
раскази од збирката „Лозје“ публикувани во далечната 1955
г. и поетизираните автобиографски записи што Конески ги пишува во текот на четири децении, а денес, односно од 1988 г.
ги препознаваме како записи од неговиот „Дневник по многу години“, е особено возбудливо од повеќе причини. Секако,
најпрвин со оглед на раскажувачкиот стил на Конески, кој и во
расказите, како и во записите, е суптилен и ненаметлив, потоа
според одмереноста, но дотолку повеќе и според силата на
вистиноносното изрекување кое зад дребностите на пејзажот на секојдневието ги отскрива најдлабоките, најскриените
понорници на дамарот на битието, воедно мигновено возвисувајќи ги сетилноста и сензуалноста, еросот на бидувањето
кон златоврвовите на интимното откровение во сепронижаноста со сето. Втората причина е секако таа што ова издание –
во коешто најпрвин се вброени „жанровски стабилните“, како
што вели Ќулавкова, раскази од збирката „Лозје“, а потем, на
двојно повеќе страници, „дневничките записи“ на Конески што
ги пишува од 1954 до крајот на животот – го побудува интересот за препрочитување на односот на поетското и прозното
во прозата на Конески, а притоа, и посебно, на одликите на
неговото автобиографско писмо што ни го завештава под насловот „Дневник по многу години“.
Во оваа пригода првенствено ќе се осврнам на одликите
на автобиографското сведоштво на Конески, кое е создавано и публикувано „фрагментарно“ од првиот објавен запис
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во списанието „Разгледи“ („Јоргован“ 1954). Овие записи се
потем сукцесивно вбројувани во првото, второто и третото
издание на „Везилка“ („Јоргован“ 1955, „Гулаби“ 1967, „Пеперуга“ 1955, „Беласица“ 1961), за постепено да се осамостојуваат и жанровски профилираат во „Записи“ како „Записи во
проза“ во 1974 г., односно како „Дневник по многу години“
во 1988, кој потем е дополнет со уште два следната година
публикувани записа („Силата на поезијата“, „Разгледи“ 1989,
и „Дабот“, „Современост“ 1988, ноември–декември), како и
со епилошката мистификација „Таблица перваја“ во 1993 г.
Ова критичко издание во кое записите се приредени според
датумот на нивната публикација, на крајот опремено и со табеларен приказ на патот што го имаат овие записи првообјавени во периодиката или во еден односно друг контекст
на творечкиот опус на Конески, допушта тие сега да се прочитаат како целина, со свој почеток, развој, крај и епилог во
единствен и себесвојствен автобиографски контекст.
„Дневник по многу години“, во неговиот целосен облик
што денес го имаме пред нас, е несомнено сопственото
животоописание на Конески, при што насловно, со поимот
дневник, е маркирана фрагментарната, мозаична и монтажна структура на исписот, а со синтагмата „по многу години“
раскажувачката дистанца во однос на раскажаните собитија, што му е иманентна на автобиографскиот испис меѓу
останатите раскажувачки текстови. Во прилог на автобиографското, а наспроти другите сродни жанрови, на пример,
спомените/мемоарите, овде говори стилот или природата
на раскажаното на субјективен план, во кое сето постои за
во него да се случува токму „раскажувачкото јас“, што не е
случај со спомените, односно мемоарската проза што се реализира на планот на објективното раскажување во спрега
со јавната културна, книжевна или дипломатска сцена. [...]
Иницијален е записот „Јоргован“ и тој докрај го задржува
значењето на енкодирачки почеток што ги содржи сите информации за начинот на кој раскажувачкото/автобиографско јас е поставено во однос на светот што го набљудува,
доживува и кој воедно се случува и ѕрцали во неговата доживелица. Станува збор за осаменичка позиција на набљудувач на будењето на животот, во џагорот и разиграноста
на излетниците и залисот на љубовниот пар. Или можеби
интензитетот на животот што се одвива и создава токму во
неговата длабока внатрешна доживелица е резултат на набљудувањето и сетилното, сензуално восприемање на мигот на светот. Иако станува збор за запис што се однесува
на најраната младост, несомнено истата позиција на спокоен, издвоен набљудувач во чијшто внатрешен космос надворешниот свет наоѓа најдлабок одек останува својствена,
односно единствена во сите натамошни записи. Овие записи, како, на пример, „Гулаби“, и особено меѓу нив „Ѕвоно“, ја
откриваат способноста за најдлабока емпатија. Можеме да
домислуваме дали е тоа одлика што на Конески му е доделена од раѓање, или сепак е изострена во долгите години
самување во ученичките и студентските денови, за коишто
разбираме од други записи, но останува фактот дека таа
останува непроменета и во однос на записите кои ја откриваат интимата, онаа на одраснувањето („Златоврв“), или на
зрелоста („Трендафил“), како и на времето на староста и
болеста („Дневник од Нишка Бања“). Единственото стојалиште на раскажувачот во однос на четиридеценискиот мозаичен и монтажен испис е силен аргумент во однос на поимањето на ова дело како единствен автобиографски проект во спрега со монтажно мапираниот развој на личноста
во него, и авторски легитимираниот концепт на сеќавањето
(клучен за „автобиографскиот акт“ односно „договор“).
„Дневникот“ ги содржи сите релевантни содржини кои го
градат, односно отсликуваат развојот на личноста: од палавоста на детските години и игри по околните прилепски
ливади, кога децата ги воделе магарињата на пасење, преку самотијата на ученичките и студентските денови, кон периодите кога се има значајна улога општеството отсликана
во средбите со книжевни дејци дома и во странство („Со
Десанка Максимовиќ“, „Со Исак Самоковлија во Полска“),
во описот на патувањата („Бедната Индија“, „Слез“, „Кошула“, „Во Москва“ итн.), но и на кревкото здравје, мозочниот

удар и закрепнувањето од него во 70-тите, остареноста и
немоќта во доцните 80-ти („Дневник од Нишка Бања“).
„Дневник од Нишка Бања“, всушност, е навистина дневник
во неговата сушност на деветнаесет куси дневни записи во
текот на престојот во бањското лекувалиште, единствени
во таа смисла што се и календарски одбележани. Но и овде,
и покрај тоа што записите ги восприемаме во сукцесијата на
деновите минати во текот на бањскиот престој, по стилот и
асоцијативниот заграб на суштествените теми за кои се расправа во нив, тие не се разликуваат од другите. Несомнено
е дека доминантна тема во нив е контемплацијата на залезот на животот, снеможеноста, па и смртта или „делумното“
умирање (на пример, во записот „Поука“). Темата на овие
бањски записи во таа смисла ја отвора првиот запис „Ранета птица“ при набљудувањето на нејзиното притајување во
ранливоста и емпатиски досегнатото нејзино чудење: „колку далеку било небото“ кога „сеќава допир со некаква далечна студенина вон од животот“, како што вели Конески.
Се разбира, ова кусопотезно исцртување на нанизот записи во контекстот на отсликувањето на автобиографскиот
развој на личноста и нејзиниот живот присутен во нив, не
може да ги засегне сите аспекти и содржини во нив, меѓу
кои овде посебно ќе ги споменам поетичките, оние кои се
однесуваат на поимањето на поетската сушност како „допир“ или „милување меѓу два пламена“ („Оган“, стр. 314),
зашто токму тие нѐ упатуваат на втората интрига што ја загатнува ова издание, онаа на препрочитување на односот на
поетското и прозното во прозата на Конески, што е присутно
и видливо и во неговите раскази, а најочигледно е секако во
расказот „Песна“ од збирката „Лозје“.
Попрво отворајќи уште едно прашање, во завршница би
споменала дека епилошката мистификација „Таблица перваја“ од „Дневникот“ единствена отстапува од контемплативниот и смирен наниз на промислувањата, дури и кога тој
е критички профилиран („Магариња“). Во овој епилог, што
мистификациски му се припишува на Џинот со оглед на
нему својствената поплака во интонацијата, Конески пред
смртта на инаков начин се огласува во однос на светот и законите што управуваат со него, што секако, отвора простор
за нови домислувања за значењето на аманетот што ни го
завештава.

ОДЛОМКИ ОД
ТВОРЕШТВОТО НА
БЛАЖЕ КОНЕСКИ
Лично становиште
Во поезијата, како и во љубовта, е сè речено, а сепак
треба сè допрва да се рече. На мнозина им се чини и
претерано, кога таа потреба се пројавува дури и во мала
средина, на јазик на еден мал народ...
Иако под постојана психичка пресија, јас ни најмалку не се чувствував како провинцијалец, исклучен од
светскиот литературен процес. Јас ја гледав шансата на
младите литератури во едно резултантно вкрстување
на вредностите на локалната традиција со литературните струења што се шират од центрите на изразита културна радијација. Современата македонска поезија има
постигнато забележливи резултати имено во еден таков
контакт. Притоа не треба да се губи од предвид дека и
компонентата што ја именуваме како локална традиција
не е ограничена само на дадена етничка група и нејзиниот јазик, ами претставува сложена структура, создадена во една многу поширока културна сфера, во која тој

народ и неговиот јазик биле со векови инкорпорирани.
Тој процес и тие резултати не можеа досега да бидат
спречени од балканските циници, планери на геноцид.

Традицијата во поезијата
Во „Ракувања“ јас говорам и за судбината на поетот
во еден мал и обесправен народ, во немирно време што
освен силината на зборот бара и потврда во личната
жртва. Јас говорам за Кочо Рацин и Коле Неделковски,
наши непосредни претходници, на кои од минатото им
подавале рака Миладинов, Жинзифов и Прличев. Меѓутоа, пред сè со усната народна поезија се одржуваше во
нашата средина врската на генерациите преку поетскиот збор. Тука доаѓаме до прашањето за улогата на традицијата во поетското творење. Веднаш да кажам дека
ги имам на ум живите елементи на традицијата, оние
што можат да се вклучат во нови стилски синтези, и што
затоа неминовно водат и до иновации.

Националниот фон на поезијата
Посебно е интересно прашањето за поетскиот фон во
почетниот период на создавањето на една современа
поезија, каков што, на пример, за македонската поезија
беше периодот непосредно по Втората светска војна.
Националниот фон на македонската поезија беше ограничен во тој период речиси исклучиво на наследството
од народната поезија. Допрва требаше да се создава
она што еднаш порано го нареков јазично окружение и
полнота на јазичкиот израз, а што исто така би можел да
го наречам национален фон на поезијата.
Често се цитираат овие Рацинови зборови: „За нас што
ја слушаме музиката, внесувајќи се во неа и преживувајќи ја, нашата народна песна и не стигнува до разумот,
одеднаш го погодува срцето, зашто од него изникнала“.
Народната песна го претставува така за нашиот поет
она драгоцено духовно наследство што предлага сигурна основа и за современата македонска уметничка
поезија. Тој го има овде, се разбира, предвид целосниот ефект на народната песна, не само како текст, ами и
како мелодија.

Светскиот литературен процес
За таков процес може да се зборува, ако и до колку
има заимодејство меѓу литературните збиднувања во
различните делови на денешниот свет. А во тоа навистина не треба да се сомневаме. Подемот на просветата
и на општото културно рамниште во до скоро заостанатите региони, особено ширењето на писменоста, доведе
не само до тоа, класичните дела на светската литература да добијат свои верзии и на ред младописмени јазици, ами и до брзо пренесување и усвојување и на современите литературни текови што доаѓаат до израз во
центрите со престиж и со изразита културна радијација.
Почнат одамна, процесот на интеграција на пишуваната
литература се одвиваше постепено низ вековите, прво
во рамките на одделни доста јасно изделени меѓу себе
културни сфери, за да ги надмине нив и да се разгрне
денеска во глобални размери.
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АМАРКОРД *

БЛАЖЕ КОНЕСКИ ЗАСЕКОГАШ
Трајче Кацаров

Б

евме ученици во петто одделение (ах, тоа мое
петто, никогаш не излегов од него!) кога на
еден од часовите по мајчин јазик учителот В.
Симиновски ни го опиша Блаже Конески.

„Драги деца – рече застанат простум пред таблата и
пред нас, учениците, триесетина на број – знае ли некој
како изгледа Блаже Конески?“
Надвор врнеше дожд. Во училницата натоварена со
претпотопски клупи и табла потпрена на ѕидот, беше
запалена светилката. Под мижуркавата светлина, на
прашањето на учителот кутрите петтоодделенци и
одделенки само ги згрчивме рамениците.
„Ако не знаете – рече учителот – јас ќе ви кажам.“ И
почна: „Блаже Конески по висина, по стас, наликува на
мене. Но по она што го има во главата, поголем е од секој
Македонец“.
Научната работа на Конески за нашиот учител беше
иманентен дел од неговата творечка личност. Беше строг
и скоро на секој час се осврнуваше на поуките за јазикот.
За него граматиката не беше едноставна работа, за мене
исто така. Покажував слаби резултати по тоа прашање.
Но неговиот опис на Конески засекогаш ми се врежа во
главата.

***
Тргнав во прва година гимназија. Тоа 1974 лето на час
по македонски јазик влезе одговорната за културнозабавен живот во Работничкиот универзитет, сместен
во зградата спроти Гимназијата, од другата страна на
реката Отиња. Госпоѓата која беше пристојно облечена,
* (a m’arcord – io mi ricordo – јас се сеќавам) – израз на ромањолски дијалект, популарен од 1973 (Фелини), означува „сеќавање, носталгично потсетување на минатото“.
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со коса собрана во кок а ла Јованка Броз, праша: „Има
ли некои од учениците кои ќе сакаат да членуваат во
Малиот театар на поезија?“
Велат дека оние што имаат спортска градба, да не кажам
што се мускулести, можат побргу од другите да кренат
рака и да се пријават, или да одговорат на наградното
прашање. Во случајот, јас (со градба која не одговара
ниту за мува категорија во боксот) прв кренав рака. На
списокот на другарката од Работничкиот универзитет се
најдоа уште неколкумина ученици и ученички.
На првата средба со режисерот С. Гаврилов разбравме
дека излегла новата збирка песни на Блаже Конески,
„Записи“, и дека треба од нејзината содржина да
направиме рецитал.
Мајка ми само ова го рече за покојникот,
како тажачка:
Кога ќе го видев оддалеку
во бела кошула на нашата нива,
ми се чинеше – бел барјак се вее над нашата нива.
Со него полето ми стануваше убаво...
Ја научив, пред сите, песната напамет, но режисерот ми
рече: „Мислам дека повеќе ти одговара песната ’Одисеј‘!“
Тој стар, а уште личен морски пилот
Тој морски пилот со вилици што клапаат
Не ти бил, сигурно верен, кутриот 			
– на сите патувања
Ниту ти можеби, Пенелопо, си го чекала...
Така јас станав Одисеј, а поезијата на Конески мојата
Итака. Сѐ уште пловам кон неа.
***
Нека е проклет часот кога ми кажаа

дека се урива црквата во Небрегово!...
Вторите вести на Радио-телевизија Скопје презентерката
ги започна со почетните стихови од песната „Црква“. Ја
извести јавноста дека излегла од печат стихозбирката
„Црква“ на Блаже Конески. Тоа беше вест за победа
на поезијата. Ништо во тоа време не беше поважно од
поетската артикулација на нашиот духовен вожд, на
нашата поетска планина.

***
Слаб во видот и во телото, на бастунче потпирајќи се,
одвај се искачи на сцената во Домот на поезијата „Браќа
Миладиновци“ во Струга. Во програмата „Меридијани“,
таа година учествуваа повеќе добитници на Златниот
венец. Меѓу нив беше и турскиот поет Дагларџа. Кога
Конески застана зад микрофонот и наизуст ја кажа
песната „Сеќавање за Ѓорета“, публиката во салата
застаната на нозе го поздрави со френетичен аплауз.
Мртов е Ѓоре.
Се исполни година.
Јаболкницата во пустиот му двор
Си шепоти:
„Уште два-три дена прекусила да додржам
Да не цутам
Од жал за него.
После ќе ме наваса пролетта“...
Јас и татко ми, дома застанати покрај телевизорот,
заплакавме. Ѕвездата светеше и сјаеше и преку малите
екрани.

***
Во 1990 година Издавачката куќа „Култура“ во три тома
ги објави белетристичките трудови на Блаже Конески.
Две години подоцна, во октомври – Месецот на книгата,
тогашната Културно-просветна заедница, во која работев
како аниматор на културата, одлучи да организира
промоција на изданието на „Култура“.
Конески преку песната што ја прочита побара да биде
поштеден од понатамошни настапи во јавноста, и како
поет и како научник, зашто му се ближел часот за
разговор со тревите.
Како и сите други промоции на книги, и оваа ја завршивме
во меана. Блаже се пожали на болеста што го измачува.
Се пожали на болеста која го спречува да наздрави со
чаша вино. Заеднички ја замоливме болеста „да биде
човек“, да биде хумана. По молитвата големиот поет на
неколкупати наздрави со чаша бело вино.
Но приказната не заврши со затворањето на кафеаната и
со заминувањето на Конески за Скопје. Импресиониран од
духовниот вожд, вечерта ја поминав на клупа во паркот.
Патував далеку со ѕвездите повторувајќи: Има убавини
кои не заморуваат. Има височини кои не се премостуваат.

Трајче Кацаров
ПОСЛЕДНОТО ГОСТУВАЊЕ
НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО ШТИП
                             Октомври 1993 година
Таа ноќ после книжевната средба
Кога Блаже тргна за Скопје
Јас и мојот пријател-поет
Тргнавме кон наше Водно – Суитлакот
На разделбата ни откри
Дека годините го делегирале
На разговор со тревите
Таа ноќ кога Блаже тргна за Скопје
Искачени на Суитлакот
Го прашав мојот пријател-поет:
„Ноќ е, го одбележавме ли патот за назад?“
„Со таква ѕвезда на небото
Никогаш нема да се изгубиме!“ –
Ми одговори мојот пријател-поет
(Облеани од сјајот на вечната ѕвезда
Ја сфатив за премногу скромна изјавата
Дека ќе оди на разговор со тревите)

Томислав Османли
БДЕЕЊА БЛАЖЕВИ
2. Растурање на домот: распродажба, здивеност.
Ние ли сме, луѓе мои, оние истите
свадби што правевме
со нишани китни
кога радостите, цутовите,
се вееја со барјаците
а не како сега,
кога само парите,
однадвор шарите
боите и пред сѐ знаците
– на овие им се, само, битни.
Во тоа време,
сети се, Потомче ти постар,
мил мој роде,
по одаите стоплени од огништата сѐ уште живи
водевме љубови страстни,
ем нежни ем диви
не оти бевме безгрешни
ама не бевме вакви: накажани, празни и сиви...
и љубевме силно, а пак некако смерно,
и нежно галевме,
свежи и јадри момински боски,
кој мислеше дека и милоста ќе ја ништат
а љубовта, место да е ко трепетна песна
ќе стане вака бесрамна и бесна;
кој мислеше дека олку ќе се растури домов
та место спокој, немир леден да влегува в коски...
И раѓавме со другине браќа
деца, агнеци,
и беа сите наши
кој тогаш те прашуваше:
„децава, бре, чии се!
наши се, ил’ пак се ваши?!“
Извадок од истоимената поема
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КОНЕСКИ КАКО ТЕСТАМЕНТ

ВОВЕД КОН ИСТОИМЕНАТА КНИГА

Весна Мојсова-Чепишевска

„

Изучуваме едно исклучително дело не за да можеме да го репродуцираме ами да научиме како да се
искажеме себеси“, вели Атанас Вангелов во обемната студија „Поезијата на Блаже Конески“, поместена
како предговор кон изборот под наслов „Места и мигови“
(Скопје: Мисла, 1981), во која акцентот е ставен на едноставноста на оваа поезија. Имено, кусата синтагма проста
и строга македонска песна од прочуената „Везилка“ стана
своевиден „амблем“ на творечкиот гениј Конески, т. е. негов
поетски манифест, а истовремено и „амблем“ на целокупната современа македонска песна.
И оттука започнува патешествието наречено конески како
тестамент. Имено, во годината кога се навршуваат 100 години
од раѓањето на Блаже Конески и 75 години од Филолошкиот
факултет кој го носи неговото име (институција во која малку повеќе од 30 години ја остварувам својата кариера како
универзитетски професор и носител на редица предмети
од современата македонска книжевност), оваа книга е еден
вид омаж за големиот татко на македонската научно-критичка мисла, но и за „патријархот на македонското писмо“,
како што го нарекува познатиот грчки поет Костас Валетас
во книгата „Светската критика за делото на Конески“, приредена од Паскал Гилевски и Раде Силјан (Скопје: Матица
македонска, 2021).
„Англичаните Ана Пенингтон и Андрју Харви забележуваат
дека Конески, како писател на македонски јазик, има привилегија да наследи богата фолклорна традиција, и тоа со толкава непосредност каква што тешко може да постигне некој
писател од Западот. Манфред Јенихен во поезијата на Блаже Конески го потенцира финото чувство на националното
достоинство, а пак Јон Милош неговото орфејско чувство за
поезија, додека Цилина Јуда вели дека без да се запознае
творештвото на Конески не може да се има претстава за современиот научен или општествен пејзаж на Македонија...
(...) А Унгарецот Золтан Чука, голем познавач на литературите на јужнословенските народи, преведувач на Андриќ и
Крлежа, ќе напише дека лириката на Конески е редок пример во светската поезија каде што личната несреќа толку
спонтано, уверливо и трагично се идентификува со општата
национална несреќа, поради долго време непризнатото минато на македонскиот народ, поради дрско оспоруваната
сегашност и поради сите непризнати народи и луѓе.“ (Гилевски/Силјан, 2021: 9–10)
Минатата година, кога интензивно мислев на книгата што
сакам да му ја посветам на Конески, додека пребарував во
својата компјутерска архива, додека редев и прередував и ги
селектирав текстовите што би можеле да бидат дел од таа
книга, некако спонтано ми се наметна и самиот наслов: конески
како тестамент. И не знаев зошто токму така сакав да ја именувам. Ама еве, додека интензивно работев на неа, додека читав
и препрочитував, додека ја уредував во оваа негова 2021 година, сè ми се разјасни додека ги читав првите страници од
најновата книга на Атанас Вангелов „Филолошката критика на
Конески“ (Скопје: Слово, 2021). Имено, како што посочува Вангелов земајќи го предвид описот што го дава Трајко Стаматоски во статијата „Половина век со Конески“ од неговата книга
„Кон ликот на Блаже Конески“ (Скопје: Детска радост, 1995),
настанала некој вид радикална промена во животниот стил
на Конески во неговите последни денови и дека таа промена
дошла до израз во она обраќање на Конески до македонската
јавност што се случило како излагање во Велес на тема „Пишувањето на ‘мал’ јазик“. „Стаматоски сведочи дека Конески
се погрижил тоа негово обраќање да добие што поголем публицитет и затоа, уште пред да почнат „Рациновите средби“,
„го испрати на повеќе редакции“, „работеше на тоа да биде тој
преведен на повеќе јазици“, „Српскиот превод сам го направи.

38 бр. 141 (4/2021) | Стожер

Отиде во Велес само да го прочита, да го обзнани својот тестамент.“ (цитирано според Вангелов, 2021: 41). Така што еве,
иако мојата идеја за насловот на книгата да биде КОНЕСКИ
КАКО ТЕСТАМЕНТ се случи интуитивно, овие размисли на
Вангелов ми потврдија дека навистина она што ни го остави
Конески е некој вид тестамент и тој токму така треба да се
чита – како тестамент!
„Клучното место во тој ‘тестамент’ на Конески е изразот
‘погрешно пласиран човек’. Многумина од неговите пријатели, особено странски слависти, често му го поставуваа
прашањето зошто не се обидел да ѝ даде, на својата научна
актива, поголема гласност така што барем некои од неговите, во секој поглед исклучителни дела, ќе ги напише на
јазик на престижните култури? ... Конески вели дека тоа,
во ‘неговиот случај’, едноставно не било ‘можно’. Тој ниту
можел, а ниту сакал да ги ‘изневери идеалите на својата
генерација’. (...) Од таа гледна точка, како научната, така
и уметничката дејност на Конески може да се спореди со
подвигот на словенските првоучители, браќата св. Кирил и
Методиј“, истакнува Вангелов (2021: 41), за да дообјасни понатаму дека Конески на ист начин се грижи како што се грижел и најнадарениот ученик на двајцата браќа, св. Климент
Охридски, да го зачува, но и надгради наследството на неговите учители што било „сериозно доведено во прашање
со потиснувањето на глаголицата во полза на кирилицата
во тогашната бугарска држава. Може да се рече дека Конески, како и св. Климент Охридски, е егзалтиран и фасциниран следбеник на Константин Филозоф и неговиот брат
Методиј. Се разбира, преку цела низа претходници (Рацин,
Миладиновци, П. Зографски, Крчовски, К. Пејчиновиќ) за кои
пишува посебни студии и со кои воспоставува жива духовна врска.“ (Вангелов, 2021: 42–43)
Така како што „Конески (спонтано можеби) доаѓа до мислата дека одговор на прашањето „кој е и што е?“ може да
најде со посредство на неговите духовни претходници, а пак
тие претходници се во – нивните дела.“ (Вангелов, 2021: 43),
така и јас можам да најдам одговор на истото прашање преку моите исчитувања на Конески кои, пак, ми ги дава своите
читања на низата негови, но и мои претходници. „Тој, како и
неговите далечни духовни предци св. Кирил и Методиј, се
жртвува себеси за да изведе ‘смачкано племе’ од длабокиот
мрак на анонимноста и да го вклучи меѓу културните народи во светот.“ (Вангелов, 2021: 43) Еве го печатот на неговиот
тестамент. Така што оваа книга е скромно но искрено исчитување на еден дел од великозначното дело на Конески. Таа
е најискрен дијалог на мојата индивидуална свест со колективната свест на ова мое време, колективната свест која како
најмногу да се манифестира токму преку делото на Конески.

КНИЖЕВНО-ИСТОРИСКИ ОПСЕРВАЦИИ
Уште одломки од творештвото на Блаже Конески

В

о својот есеј „Одломки“ Конески пишува за одломките од книжевните дела кои остануваат во
меморијата на народот и на поединците долго по
физичкото заминување на авторите. Тој забележува: „тие одломки живеат во нас со таков интензитет,
како да е во нив згусната сета порака на текстот заедно
со она настроение што ја придружува. Ќе исплива одвреме навреме на површината на нашата свест како дел од
потонат брод една таква одломка, и ние ја предоживуваме целоста и го продолжуваме нашето некогашно
пловење како да се наоѓаме сè уште на сигурна палуба“.
Творештвата на писателите не се паметат во целина, но
одделни одломки стануваат траен дел на литературната култура: глобална, национална или лична. Така и во
случајот на самиот Конески има стихови, изрази, искажувања кои се толку проникнати во македонската култура
што нè одржуваат на една „сигурна палуба“, давајќи ни
сила да опстоиме и безбедно да пловиме низ сите премрежиња.
Еве грст прозни одломки од творештвото на Блаже
Конески во кои секој македонски интелектуалец ќе пронајде цврста потпора, поттик за размисла и чувство на
достоинство.
Димитар Миладинов
Димитар Миладинов беше учител на цела една генерација наши писатели од половината на деветнаесеттиот
век. Од неговото училиште излегоа брат му Константин
Миладинов, Рајко Жинзифов, Григор Прличев, Партениј
Зографски и Кузман Шапкарев. И сите тие ни оставија
светол спомен за ликот на својот учител.
За Македонецот денеска нешто значи кога ќе се спомене само насловот „Сердарот“, или насловот „За македонцките работи“ или насловот „Бели мугри“. Кон тие
дела се придружува, во златниот фонд на македонската
литература, и Зборникот на Миладиновци. Во случајов
имаме книга со народни умотворби, пред сѐ со народни
песни. Дело, така да кажам, не на индивидуален ами на
колективен творец.
Уште во 1940 година, во Прилеп ми дојде под рака првото издание на тој зборник. Јас не можам да го заборавам тој миг. Јас веднаш пристапив не само кон читање,
ами и кон бележење на јазичните особености и други
својства во текстовите од тој зборник, та оттогаш до денеска да не се разделам од таа книга, ами да се враќам
кон неа повеќе пати. Веројатно нема друга книга од кругот на мојата лектира што јас повеќе пати сум ја читал.
Ќе споменам и тоа дека во врска со Зборникот на Миладиновци и со ликот на Константин Миладинов во добра
мера е градена и мојата поема „Ракување“.
Константин Миладинов
Пред сѐ, во времето во кое живеел, Константин морал
да врши избор на самиот поетски јазик. Тој нашол решение во тоа што тргнал од традиционалниот поетски јазик на македонската народна поезија. Со тоа го насетил
потребниот спој од каде што ќе се развие идната македонска уметничка поезија, но во своето време тој е уште

осамен со својата варијанта, бидејќи Џинот, Жинзифов и
Прличев следеле поинакви патишта.
„Т’га за југ“ е еден од првите обрасци, притоа извонреден, на македонска уметничка песна. Една вододелница
се поставува спрема нашата народна поезија по пат на
усвојување на уметничката поетска експресија.
Јас сум читал повеќе големи светски поети и сум се
восхитувал од убавината и силината на нивните пораки.
Сепак, ако би требало да кажам нешто со надеж дека и
други ќе го слушаат, јас ќе ја изберам поезијата на Константин Миладинов. Мал е и скромен неговиот поетски
принос, мерен со светските дострели, но тој ми е близок
и ме возбудува на исти начин како споменот за малите
бавчи во нашите старински дворови.
Иако, освен песната „Т’га за југ“, Миладинов не даде
некое повпечатливо остварување, тој успеа да ѝ го завешта на македонската поезија она драгоцено чувство
на искреност и непосредност во изразот што е секогаш
во сушноста на вистинскиот поетски чин.
Григор Прличев
Тој беше внатрешно свесен за силината на својот дух,
тој го чувствуваше своето место, својот долг и својата
заслуга во народниот живот, ја чувствуваше извонредноста на својата појава во една заостаната средина која
немаше за него полно разбирање. Неговата „Автобиографија“ е заправо последниот изблик на неговото борческо самочувство, иако не само тоа, ами поема, проста и
потресна, за еден живот полн стремење. Ако општественикот Прличев клонеше кон своето зајдисонце, зборовите што ги кажа во неа зазвучаа како победа на поетот
Прличев кој успеа да ни остави неколку незаборавни
страници за својот живот, за своите блиски и за своето
време. Победа е тоа над анонимноста, самоутврдување
е тоа на една слободна личност, клетва над човечката
беда и прослава на човечкото достоинство.
Нема никакво сомнение дека личност со најсилен потенцијал во македонската литература на минатиот век
беше Григор Прличев. Тоа што неговиот талент не дојде
до полн израз треба пред сѐ да им се припише на многу
ограничените можности за литературна дејност во Македонија во тоа време. „Поприште немав“, вели Прличев,
и во тие зборови е изразена судбината на творечката
личност во една заостаната средина, во услови што не
обезбедуваа ни најелементарна слобода.
Ѓорѓи Пулевски
Во лицето на Ѓорѓи (Ѓорго) Пулевски (1838 – 1894) имаме уште еден составувач на македонски учебници и во
исто време, што е за нас далеку поважно, единствен досега познат наш човек што успеал печатно да им даде
израз на идеите од македонистите. Со право узнаваме во
него припадник на тоа движење.
За него, а особено за неговите книги, не се пишувало ништо поподробно ниту во Србија ниту во Бугарија.
Јасно поради што: дека Пулевски ја изјавува најодреде-

но свеста на македонскиот патриот, дека тој говори за
историјата на својот народ, за потребата да се создаде
македонски литературен јазик. Примерот со Пулевски, и
воопшто со македонистите, е можеби најеклатантен пример за замолчувањето од страна на шовинистичката наука – фактите што би говореле во прилог на самостојниот
развиток на македонскиот народ.
Рајко Жинзифов
Рајко Жинзифов претставува во нашата литература
една појава необично интересна. Во неговата поезија најдоа најполн одраз борбите за духовна самостојност на
македонскиот народ, а исто така таа е еден многустран
документ на својата епоха, каде силно може да се вдлабочиме во внатрешниот живот, во идеите и чувствата на
најиздигнатите македонски синови од таа епоха.
Жинзифов беше најизразит наш славјанофил.
Кузман Шапкарев
Ни се чини дека нема да бидеме далеку од вистината,
ако кажеме оти тој пливал меѓу познатите две течења,
изразени кај нас во 60-тите години – идејата бугаризам и
идејата македонизам (како би се рекло тогаш), гледајќи
да биде арен и со едните и со другите, веќе според местото и моментот. Порано грчки даскал, елинист, Шапкарев се лулеал меѓу двете струи што се набележуваат во
нашиот живот во споменатиот период.
Логична цел за македонистите беше создавањето на
одделен македонски литературен јазик. Затоа тие и ја
подвлекувале разликата меѓу македонскиот и бугарскиот јазик. Македонските учебници се со тоа тесно поврзани. Можевме да се увериме до колку еден од највидните
наши учебникари, К. Шапкарев, се беше доближил до
македонистичките позиции, иако решителниот пресврт
сепак не се решил да го направи. Прашањето за составување македонска граматика имаше за македонистите
не смисла до толку што ќе ги открие особеностите на
„македонското наречие“, та да се земат тие предвид при
утврдувањето на „општиот јазик“ а имаше смисла таква,
што со таа граматика да се удрат темелите на новиот македонски литературен јазик. Јасно е од каква важност за
понатамошниот наш национален развиток беше поставувањето на оваа цел, што се оствари наполно допрва во
наши дни, но што се оствари затоа дека беше цел реална, заснована на закономерноста од нашиот национален
развиток.
Кирил Пејчиновиќ
Имаме во овој поглед една посебност на Кириловиот
јазик во склопот на оној процес на проникнување со црковнословенската стихија што по поинаков начин и со
поинаков резултат се вршеше кај други наши пишувачи
во минатиот век. Затоа, и покрај честата употреба на црковните јазични елементи, тој јазик останува превосходен извор за изучување на нашата народна реч, во нејзината сликовитост, мелодика и синтакса.
Кирил е примитивен писател, но тој е пак стилист, со
жарче.

Јоаким Крчовски
Можеме да ја сметаме таа книга како прва збирка раскази или приказни преведена на народен македонски јазик.
Тие раскази произлегуваат од традицијата на апокрифната литература – често изненадуваат со една причудлива
фантазија, делат многу сличности со народната приказна. Поради тоа не е за чудење што тие станале толку сакано четиво во народот, та книгата на Крчовски „Чудеса
пресвјатија Богородици“ доживеала четири изданија.
Јордан Хаџи-Константинов Џинот
Македонија го доби во него својот најистакнат учител
што и јавно ќе се искажува за такви важни работи како
што е националната ориентација на Македонците и прашањето за обликот на писмениот јазик што тие треба
да го употребуваат. Џинот, којшто во едно свое писмо
признава дека неговото образование не стигнало до познавањето на германскиот и латинскиот, сепак можеше
да се информира на повеќе словенски јазици, меѓу кои и
на рускиот, како и на грчки и турски јазик.
Појавата на „Таблица перваја“ во 1840 година можеме да
ја сметаме како почеток на една нова епоха во развитокот
на македонската просвета и писменост во минатиот век.
Со неа се постави раздел спрема традиционалната црковна просвета и религиозно-поучната литература, со која беа
тесно сврзани Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ.
Џинот прв освојува за нашата литература некои жанрови. Тој пишува драмолети и псевдокласичарски песни,
полни со митолошки мотиви и личности. Приврзаноста
кон класиката била кај Џинот толку голема што тој, со
добра смисла за цртање, понекогаш заглавијата на своите ракописи и писма ги украсува со цртежи со митолошки фигури. Драмските и поетските обиди на Џинот
се во функција на неговата просветителска акција и
општествено-историска мисла.
Марко Цепенков
Марко Цепенков беше раскажувач по душа. Тој спаѓа
меѓу оние собирачи на народните сказни што покрај свеста за важноста на таа работа – до која можат мнозина
да дојдат – имаат во себе дарба на зборот и потреба да
се изживуваат преку зборот – што им е на малцина делено. Оние стоипедесет приказни што ги знаел Марко уште
пред да видел дека некаде и такви работи се печателе,
чекале само на надворешна подбуда па да побараат да
бидат фиксирани. Тој не е човек што влегува во народното творештво некако отстрана, како патник намерник;
тој самиот бил роден да прикажува.
Цепенков останува во рамките на народната приказна,
тој постига тука и најмногу што можел да постигне, но
тој внатрешната фактура на приказната ја обогатува со
ред развивања што значат веќе приближување кон методите на современата уметничка проза.
Сето тоа што е во приказната за Силјана најполно изразено, но што се среќава и во другите најдобри записи
на Цепенкова, ни дава право да говориме за него не како
за обичен запишувач на народното творештво, ами како
за прозаист, сиров можеби, но таков што го фиксирал изразито еден стил, давајќи му и свој дах, внесувајќи ја во
раскажувањето и својата личност.
Не треба да го забораваме Марка Цепенкова. Зошто,
ако воопшто штрковите го носат породот, ние сме пород
на Силјана Штркот.
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ОБРАЗЕЦ ВО
ЛИНГВИСТИКАТА
И ВО ЛИТЕРАТУРАТА
Васил Дрвошанов

Г

енерацијата на која ѝ припаѓам е родена во
средината на XX век. Мојата генерација го запозна Блаже Конески уште во детството преку неговите творби застапени во учебниците. Меѓутоа, непосредниот контакт со него ние го имавме како
студенти на Филолошкиот факултет што денес го
носи неговото име. Тогаш Конески беше во полна зрелост со навршени педесет години. Имаше зад себеси
голем број објавени дела и во областа на лингвистиката и во областа на литературата. Со еден збор кажано – Блаже Конески тогаш беше голем авторитет.
Што е она што го носам како впечаток за Конески
од неговото време како еден од претставниците на
таа генерација?
Најпрвин ќе речам дека ние го доживувавме Конески како извонреден педагог. Тој предавањата по
научната дисциплина Историја на македонскиот јазик ги правеше живи и занимливи. Испитот го изведуваше со извесна свеченост што го манифестираше и
надворешно преку поофицијалната облека, облечен
во сино палто со бела кошула и со вратоврска. Но она
што оставаше ненаметлив а траен впечаток кај нас
беше неговиот позитивен однос кон нас, студентите,
што се изразуваше преку почитувањето на личноста
на студентот. Имам впечаток дека Конески не сакаше

фактографија, ами бараше да се види дека студентот знае да мисли. Тоа високо го ценеше. Тогаш ние
сфативме дека не постои големо или мало прашање,
тешко или лесно прашање; сфативме дека постои
добар или лош одговор на поставеното испитно прашање.
Во врска со неговата педагошка работа сакам да
споменам уште едно, навидум, ситно укажување.
Имено, на предавањата на постдипломските студии од научната област Македонски јазик Конески
знаеше да каже дека не треба научниот работник
жестоко да се пресметува со мислењата изнесени
во трудовите на научните работници кои дошле до
поинакви резултати од нас. Да укажеме дека имаме
поинакви мислења, но тоа да биде кажано аргументирано и умерено.
За споменување е еден неврзан разговор за Конески што го имав со колегите од поранешните југословенски републики, на XI конгрес на Сојузот на славистичките друштва, што се одржа во 1985 година,
во Сараево. Имено, ним им реков дека Конески има
голем придонес во македонската наука за јазикот и
во македонската литература, образложувајќи го тоа
со фактот што тој во низа работи е основоположник.
Впрочем, покрај многубројните научни и уметнички
дела, тој беше прв претседател на Македонската
академија на науките и уметностите, ректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“, редактор на Речникот
на македонскиот јазик, уредник на списанијата „Нов
ден“ и „Македонски јазик“, член на Македонскиот
ПЕН-центар, прв претседател на Друштвото на писателите на Македонија итн. Кратко речено, Конески е
втемелувач на македонистиката. Нашите колеги од
поранешните југословенски републики од Словенија, Хрватска и од Босна и Херцеговина изразуваа
зачуденост како можел да го направи сето тоа еден
човек, а нам ни беше драго што има(в)ме таков професор.
Конески се одликуваше со извонредна точност и
со голема скромност. На една несекојдневна промоција на пет книги во Институтот за македонски јазик
„Крсте Мисирков“, во 1991 година, тој беше еден од
промоторите. Иако во таквите пригоди поради неговата зафатеност можеше да си дозволи дури и да
задоцни, Конески дојде предвреме, прв од промоторите. До чинот на промоцијата испи само едно кафе,
заблагодарувајќи се учтиво на домаќинот. Таквата
скромност ја покажуваше многупати.
На крајот од впечатоците што ги носам ќе споменам една размисла. Нашата генерација имаше
чувство дека постои едно јадро во македонскиот
лингвистички центар, чиј стожер беше токму Блаже
Конески. По неговата смрт имам впечаток дека тоа
јадро се разби. Освен него, починаа и неколку негови
први соработници, а помладата генерација не успева да го зацврсти тоа јадро и да се искачува високо
по сите врвици што ги трасираше Конески. Меѓутоа,
неоспорен е фактот дека делото на Блаже Конески
остана образец во македонската наука за јазикот и
во уметничката литература за нашата генерација.
(Од: Васил Дрвошанов: „Јазичен мозаик“. Скопје:
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“:
Книгоиздателство „Бата прес милениум“ 2020, 13–14.)
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ДИЈАЛОГ СО
КОНЕСКИ
Иван Џепароски

З

а научното и за книжевното творештво на Блаже
Конески постојат огромен број успешни толкувања и искажувања, и во рамките на македонската наука за јазикот и во рамките на македонската
книжевна историја и критика, но, секако, постои и широка
рецепција на неговото дело и во доменот на светската
лингвистика и наука за книжевноста.
Конески е, секако, најзначајната личност во македонскиот ХХ век. Не постои личност која посилно од него ги
има поставено темелите на клучните правци на развојот
на хуманистичката мисла во Македонија. Затоа и денес ни
е потребно да разговараме со Конески, зашто тој со својот
златозрачен збор и со својот единствен опит и денес нè
просветлува. На тој начин дијалогот со делото на Конески најуспешно ќе може да се оствари, а самиот дијалог
со ова дело постојано ќе ни укажува и ќе ни ја потврдува
вистината дека да се пишува значи постојано да се води
дијалог и со себеси и со светот, а бидејќи световите на литературата се слободни светови, светови каде што сè со
сè може да дијалогизира, тогаш говорот за овие светови,
говорот во форма на мета-говор, говорот како разговор со
и за авторот, со и за делото, со и за публиката, има свое и
теориско и практично оправдување.
Кога во својот бележит есеј „Еден опит“ (1979) Блаже
Конески укажува на причините за пишувањето на овој
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есеј, но и за начинот на кој тоа треба да се стори, тој недвосмислено посочува дека своите размисли за поезијата
воопшто и за сопствената поезија посебно, не може да ги
прикаже „во еден строен систем“. Затоа, вели Конески,
есејот „нема да се одликува со карактер на чисто теориско излагање, ами до голема мера тој ќе пренесува само
импресии од мојот индивидуален опит и ќе претставува
повеќе коментар кон една поезија и кон една авторска
биографија.“ Но, дури и во еден ваков навидум патемен и
лаконски предаден опис на сопствениот обид, како да ги
наоѓаме клучните елементи што го определуваат есејот
како облик и како суштина. Есејот не може да биде „систем“! Тој, исто така, не е „чисто теориско излагање“, поскоро тој е „само импресија“ или еден субјективен и „индивидуален опит“.
И можеби е најдобро дијалогот на планот на индивидуалниот опит да се започне со искажувањата на самиот Конески изречени во неколку разговори со своите
собеседници, зашто низ овие разговори наједноставно
и најприродно се искажува сопствениот став кон многу
прашања поврзани со значењето на науката и на книжевноста, на зборот и на сопствениот опит.
Во прекрасната книга „Разговори со Конески“ (1991) на
писателот Цане Андреевски се среќаваме со огромен
број суптилни согледувања на Конески од кои го издвојувам следново поврзано со релацијата наука–уметност, односно со творештвото во доменот на науката и
на книжевноста. На овој план Конески се искажува на
следниов начин:
„Меѓутоа, некои мислат дека поезијата, интуитивното
познавање, може да ја замени науката. Јас во тоа не верувам. Поезијата си има свој домен, науката си има свој
домен. Тоа е моето уверување. Но, тие домени не се со
ѕид преградени. Тука има интеракција, заемно проникнување. Меѓутоа, сепак се знае што е област на литературата, или пошироко, на уметноста, а што е област и метод
на науката.“
А кога, пак, говори за своите есеи, а есејот, се знае, постојано е на границата помеѓу книжевноста и науката,
Конески во разговорот со Андреевски укажува:
„Јас мислам дека воопшто не се ни моите есеи забележани. Односно, лично јас им давам поголемо место
во рамките на тоа што сум го напишал, отколку што тоа
критиката им го дава. (...) Кога пишуваат за мене, главно за поезијата пишуваат, дури и за прозата, иако таа по
обем не зафаќа голем дел. А за есеите се искажуваат
позитивно, само, ми се чини дека не ги земаат, барем не
пошироко, во фокусот. А може таму да се откријат погледи не само што се однесуваат на литературата, туку и на
други појави. (...) Не ми е мене својствен јазик, да речеме,
на публицист. Мене ми е својствен јазик на писател. Јас
на тој начин сум го искажал она што треба да биде некое
мое становиште наспрема не само на литературни појави, туку и наспрема некои социолошки појави.“
И навистина, овој став на Конески и порано е образложуван, додека, пак, во разговорот што самиот јас го
водев со академик Конески во месец јуни 1984 година,
подготвувајќи ја за тогашната Телевизија Скопје емисијата „40 години АСНОМ и развојот на македонскиот
литературен јазик“, емисија што се емитуваше на ТВ-програмата во ударниот термин на 2 август 1984 година во
контекст на прославата на четириесетгодишнината од

АСНОМ, Конески прецизно ги искажа своите сеќавања и
ставови и за работата на Комисијата за востановување на
македонската азбука, но и за развојот на македонскиот
јазик и на македонската литература. Но, она што сакам во
оваа пригода да го истакнам е дека пред снимањето на
разговорот со Конески во големата сала на МАНУ, јас во
неколку наврати, на барање на самиот Конески, бев негов гостин во кабинетот во МАНУ (на источната страна од
објектот), избран, сега сфаќам, заради сонцето, светлината, но и заслабнатиот вид на Конески, но и во непосредна
близина на библиотеката – заради зборот, книгата и знаењето. Таму и тогаш неколкупати одев во овој кабинет
исполнет со присуството но и со аурата на великанот,
за да поразговараме претходно и да се подготвиме за
самиот разговор. Тие средби со Конески, средби во кои
најмалку зборувавме за снимањето, а многу повеќе за
филозофијата, за естетиката, за медиумите, но и за литературата, и денес се силно врежани во моето сеќавање.
Таму и тогаш, во тие навидум необврзни разговори, имав
можност најнепосредно да ја видам и да ја почувствувам
големината на Конески и неговите широки знаења дури
и од доменот на филозофијата и на естетиката. Се разбира, воопшто не ме изненади фактот дека Конески, со
оглед на својата одговорност кон темата и кон медиумот,
на крајот побара прашањата да ги има неколку дена пред
снимањето во пишувана форма. Така и се случи, а неговите прецизни и згуснати одговори за време на снимањето,
нагледно посведочуваат за неговиот однос кон овие значајни и витални прашања врзани за македонскиот јазик,
историја, книжевност и култура.
Овие сопствени реминисценции за Конески не ги сметам за нешто што треба да биде изоставено барем поради една причина. Тоа е така, имено, поради фактот дека,
веројатно, токму оттаму, од овие неколку разговори со
Конески (од времето кога имав дваесет и пет-шест години), доаѓа и мојата постојана потреба со години и со децении, повторно и повторно, главно за себе, да се навраќам
и да го препрочитувам творештвото на Конески, наоѓајќи
во него постојано нови естетски искуства и креативни
предизвици. И иако за поезијата на Конески сум напишал
и сум објавил и неколку свои текстови, сепак, кон Конески
јас најмногу и денес пристапувам како обичен верен читател, постојано нурнат во неговото дело. Но, на овој план,
за среќа, јас не сум сам. Кон Конески пристапуваат на тој
начин и многу наши граѓани, но, секако, кон Конески се
пристапува и многу посистематски, а тоа го прават голем
број истражувачи на книжевноста од различни генерации
кај нас денес, и тоа не само оваа јубилејна година кога се
слави кај нас, но и во светот (како, на пример, неодамна
во УНЕСКО во Париз) стогодишнината од раѓањето на
Конески.
Затоа најдобриот начин да се биде во суштински дијалог со Конески бара од нас да сториме сè неговото дело
да биде живо и животворно за современите генерации,
да сториме сè тоа да биде широко достапно, а неговата рецепција никогаш да не згасне. Само непосредниот
однос кон ова капитално научно и книжевно дело, што
значи – тоа да се чита и да се толкува – ќе овозможи ова
дело не само да се продолжи, туку и секоја нова генерација од него да црпи креативни предизвици што ќе водат
кон нови суштествени продлабочувања и промислувања.

Ристо Василевски

ЗЛАТОВРВ

		

На Блаже Конески

Не може да се биде Златоврв
А некој да не тргне по тебе
Со сите свои стрели,
Со сета кал собрана на патот до тебе,
Со сиот мрак во душата,
Со сите молњи во очите
За да ја згасне
Твојата светлина.
Не може да се биде грутка злато,
Да не се најде некој
Што ќе ја врти од сите страни
И да не каже: – Да, злато е,
Ама лежело в земја
И оддолу има нејзини честици.
Не може да се биде Гласен
А да не се најдат оние
Што сакаат да се надвикуваат
А немаат свој глас.
Не може да се биде ни дрво
Што фрла сенка над сè околу
Зашто ги има оние
Што немаат свои сенки,
А немаат со што да излезат на светлина.
Може да се биде само Гроб,
Над кој секој може да игра,
Ама во него
Никој не сака да влезе.
И со тој гроб,
Сè може да се надживее!

Сузана В. Спасовска

УБАВАТА ЖЕНА

			на Конески
Да не е божица, Боже
Не даваш годините да ѝ се видат
годините сакаш исти да ѝ бидат

Не даваш
за староста да знае
да знае
оти лицето може да ѝ огрди
оти кожата може да ѝ огруби
оти сјајот од очите може да го изгуби...
Да не е божица, Боже
Не даваш
убавината туѓа да ѝ стане
лицето да ѝ го расипе
телото да ѝ го разобличи
за на женско да не личи...
Да не е божица, Боже
Не даваш
ништо да ја смени
А божица ли е, Боже
жена ли над сите жени
небаре во женскоста да ги води
Жена ли е, Боже
на која не ѝ даваш плодна да биде
на која не ѝ даваш да роди...
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итн. Конески ја испишува историјата на македонскиот јазик, но тој е и нашата најзначајна книжевна
личност. Неговата поезија е темел на современата
и модерната поезија, а неговата проза е уникатен
израз на реалистичната прозна техника. Изработен е каталог во кој се наведени библиографските
материјали од Блаже Конески, но и од други автори кои го проучувале неговото капитално дело.
За овој проект од фондот на НУБ беа искористени
вкупно сто и петнаесет дигитализирани библиографски единици.

ИЗЛОЖБА ЗА
СЕСТРАНАТА
ЛИЧНОСТ БЛАЖЕ
КОНЕСКИ
Марина Мијаковска

В

о XX век најсјајната и најзначајната личност
од македонската култура, наука, книжевност и филологија е токму Блаже Конески.
Во рамки на Националната програма за одбележување на „Годината во чест на Конески“, НУБ „Св.
Климент Охридски“ подготви патувачка изложба
насловена „Фондот на НУБ – доказ за сестраноста
на Конески“.
Изложбата се состои од дваесет одделни прикази со различни текстуални и визуелни содржини
преку кои се прикажуваат значењето и големината на личноста, но и дејноста на Конески. Содржината на дваесетте пано-приказни е изработена
врз основа на однапред селектиран материјал од
богатата творечка ризница на авторот. Изложбата
содржи фрагменти од: монографски публикации,
современи ракописи, фотографии, музикалии и ликовни монографии. Целта на проектот беше преку
искористениот фонд да се прикаже сестраноста на
Конески како автор, преведувач, научник, филолог
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Приказната за генијот Конески започнува со
беседата за „Св. Климент Охридски“ од книгата
„Огледи и беседи“ од 1972 година. Конески бил одличен мајстор на беседата, а преку оваа беседа ја
покажуваме неговата реторичка вештина. Во второто пано ја прикажуваме ѕвездата од Небрегово
преку куса и кондензирана биографија и фотографии од детството преку публикациите „По што го
запаметив Конески“ и „Мислата на Блаже Конески“
од Трајко Стаматоски. Во третото пано се задржуваме на специјалната библиографија за Блаже
Конески изработена од НУБ во 2006 година, а во
која ги прикажуваме најзначајните библиографски
единици кои се дел од големата творечка мисија.
Во специјалната библиографија на Конески е застапено сето негово творештво како движно културно наследство со непроценлива вредност. Паното број четири го осветлува Блаже Конески како
кодификатор на македонскиот јазик, преку првиот
речник, правописот итн., зашто тој во првата фаза
бил најистакнат преку научните трудови од областа на науката за јазикот. Едни од најистакнатите книги за јазикот прикажани на паноата пет и
шест се „Вранешничкиот апостол“ од 1956 г. и „По
повод најновиот напад на нашиот јазик“ од 1945 г.,
преку кои Конески ја истакнал особеноста на македонскиот јазик.
Конески го прикажуваме и како истражувач во
книжевната наука, преку неговите книги за македонското просветителство, учебникарите, фолклорот и средновековната книжевност, кои ги прикажува седмото пано. Се истакнал како собирач
и проучувач на народното творештво. Во осмото
пано е прикажан Конески како собирач во книгите:
„Збирка на македонски народни песни“ од 1945 г. и
„Блажена гора зелена: антологија на македонската народна лирика“ од 1986 г. Паното број девет
го прикажува лауреатот Конески на СВП, кога за
стихозбирката „Записи“ во 1974 година ја добил
наградата „Браќа Миладиновци“, а во 1981 година
се закитил со наградата „Златен венец“ за книгата
„Песни“. Науката и книжевноста се двете страни
од светлината од ликот на Конески. Но тој во светот е најмногу преведуван со поезијата, од неговиот поетски опус составен од тринаесет стихозбирки, на сите светски јазици. Затоа во десеттото пано
се прикажани кориците од неговите стихозбирки.
За тоа колку поезијата била паралелен живот на
Конески, говори и следниов негов цитат: „Во пое-

зијата, како и во љубовта, е сè речено, а сè треба
допрва да се рече“. Визуелниот елемент е прикажан преку цртеж на Конески направен од Василие
Поповиќ-Цицо. Поезијата на Конески е ненадминлива и е посебно културно богатство со кое можеме да се гордееме. Но освен поет, тој бил и истакнат прозаист. На единаесеттото пано е прикажан
како бисер на македонскиот реалистичен расказ.
Со книгата „Лозје“ во 1955 г. и „Дневник по многу
години“ во 1989 г., Блаже Конески постигнал успех
како мајстор на кратката проза. Во дванаесеттото
пано Конески е прикажан како беседничар, критичар и есеист преку неговите книги: „Ликови и теми“
од 1987 г., „За Кочо Рацин: есеи, беседи, прилози“ од
1994 г., „Светот на песната и легендата: есеи и прилози“ од 1993 г. и „Беседи и огледи“ од 1972 година.
Паното број тринаесет ја следи приказната во која
Конески е претставен како полиглот, како успешен
преведувач на познати дела од други светски автори и јазици. Конески истакнал дека: „Јазикот се
кове најмногу во ковачницата на преведувањето“.
Неговите преводи се ремек-дела и урнеци за преведувачите на македонски јазик. Ги превел „Горски
венец“ на Петар Петровиќ Љегош во 1947 г., „Отело“
на Вилијам Шекспир во 1967 г., „Песни“ на Никола
Јонков Вапцаров во 1967 година итн.
Во пано број четиринаесет ја прикажуваме оставината на Конески што е преведена на други светски јазици. Тој е најпреведуваниот македонски
писател во светот. Преводите на неговите дела се
интерлитературен комуникациски чин. Конески е
бард на македонистиката и е покренувач на студиите по филолошки науки при УКИМ; учествувал во
формирањето на Филолошкиот факултет во 1946
г., бил меѓу првите професори по македонистика и
учествувал во формирањето на студиските наставни програми. Тоа е прикажано преку содржините на
пано број петнаесет. Конески бил ректор на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во периодот
од 1958 до 1963 година. Во 1997 година Филолошкиот факултет е именуван по академик Блаже Конески заради неговиот огромен научен придонес. Во
зборникот „Блаже Конески и македонскиот јазик,
литература и култура“ од 2012 г. се наоѓа текстот
на Лилјана Тодорова „Именувањето на Филолошкиот факултет во Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‒ втемелување цврст монумент на македонскиот народ. Конески бил основач на речиси сите
најважни културни научни институции во Македонија. Во шеснаесеттото пано го прикажуваме како
основач на МАНУ. Тој бил и првиот претседател на
МАНУ. Во 1947 г. го формирал и ДПМ и бил првиот
негов претседател. Избравме највпечатливи цитати од познати македонски писатели со кои Конески
соработувал и се дружел, кои сведочат за неговата
величина.

говата поезија. Во фондот на НУБ, во „Збирката за
ретка периодика, современи авторски ракописи и
фотодокументи“ се чуваат материјали во ракопис
и машинопис на Конески. Значаен е машинописот
од стихозбирката „Црниот овен“ од 1993 година и
песните во ракопис „Кочо Рацин“, „Илинденски мелодии“ и песната „Полноќен премин“. Визуелната
приказна за блескавата и сестраната личност Конески ја завршивме со финалното пано број дваесет, на кое се поставени црно-бели фотографии
од последната промоција на книгата „Посланија“
од Блаже Конески, одржана во НУБ „Св. Климент
Охридски“ на 3 септември 1993 година. Исто како
што ја почнавме приказната на величествен начин
со беседа, исто така ја завршивме со беседа преку сегмент од беседата на академик Старделов во
чест на Конески.
Целта на изложбата „Фондот на НУБ – доказ за
сестраноста на Конески“ е да ја прикаже сестраната личност и дејност на академик Блаже Конески преку симбиоза на визуелните и текстуалните
елементи, односно да направи визуелна приказна
за генијот Конески. Проектот ја акцентира неговата сестраност во науката, историјата, културата,
филологијата итн. Патувачката изложба ќе остане вечен сведок дека во македонската култура и
историја постоела таква брилијантна и импозантна
личност.

Сестраната личност на Конески била инспирација
и за многу музичари, за многу музички нумери, претстави и концерти. Во пано број осумнаесет се прикажани музикалии кои биле направени според не-
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Десанка Максимовиќ, Блаже Конески и Веле Смилевски. Скопје, 1988 г. Од личната архива на В.
Смилевски

Блаже Конески на „Караманови средби“ во Радовиш, со тогашниот претседател на манифестацијата
Славчо Атанасов. Од архивата на „Караманови средби“
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POEM FOR THE BLACK BROTHER
		
In memory of Kenneth Naylor
Sick he is, sick The Black Brother
and like a child fallen in mud
he’s there alone where he is,
and who will pity him?
He raises up his eyes to me,
but between us an ocean lies.
Sick he is, sick my black brother,
all is horrible, held inside.
O! Who will cry out!
I have no breath,
Neither have I word of comfort
nor of who’s to blame.
He flickers out beyond the horizon
like, in the west, a ray of dusk.
And all I know is that between us
falls an even greater darkness.
BLAZE KONESKI
Skopje 12 March 1992
(Translation, Victor A. Friedman, Chicago, 1 March 2002)

Блаже Конески, претседател на МАНУ, го отвора Музејот на современа уметност. Скопје, 13.11.1970 г.
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