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„Прати ми во писмото
малку од твојот глас,
да го носам со себеси
зашто твојот глас е гранче чесно дрво...“

Анте Поповски, „Гранче чесно дрво“

Славица Милева, Пејзажни етиди (14х21 см, мастило на хартија, 2022)



МОЌТА НА 
ПИСАТЕЛОТ

Уште од моето детство не сум 
можел да сфатам како човекот, кој е 
толку упатен во тајните на животот, 
останува без него. Останува ли по 
своја волја, откако ќе се свлечка до 
неговата квинтесенција? Му се измол-
кнува ли од рацете, несетено, откако 
расеан ќе заборави на стравот од 
смртта? 

Никако не ми излегува од ум епи-
зодата од животот на Сократ. Пред 

да го испие бучумишот, тој на своите 
ученици толку бајковито, толку сли-
ковито им раскажувал за паралел-
ниот живот, за оној што настапува по 
смртта. На испраќање, кога чукнал 
часот да ја испие смртоносната теч-
ност, се збогувал велејќи им дека не 
знае каде оди.

Во поетската книга „Емигрантот 
Цвик“, објавена во 2003 година, ја 
вметнав песната „Поетот знае сѐ“: 
„Поетот знае сѐ / но, ништо не може. / 
Ми падна на ум / ова што го прочитав 
кај еден философ / токму кога раз-
брав за поетот / кој додека се возел 
со велосипед / постојано си велел: 
Еден ден / и јас ќе се слеам со трев-
ките / и со камењето од патот. / Знаел 
сѐ за падот / како и за смртта / со која 
во последно време / биле нераздел-
ни.“

Ете, знаел сѐ, а не можел да го сопре, 
што би рекол Блаже Конески, одење-
то на разговор со тревите и камењето. 
Не можел, како што не можел Сократ 
да скрие дека ништо не знае, но и 
ништо како философ не може.

Во мигот кога го пишувам ова, 
поттикнат од смртта на неколкуми-
на наши писатели, некаде на исток 
се водат жестоки борби. Војната 
јаде, голта: деца, жени, невини луѓе. 
Смртта победнички слави. Сите знаат 
сѐ за неа, но никој ништо не ѝ може. 
Музите молчат.

Би сакал да можам да им го по-
ставам прашањето за моќта на пи-
сателот на Гете, на Волтер, на Иго, 
на Пушкин, на Лермонтов, на Зола, 
на Анатол Франс, на Достоевски, на 
Ромен Ролан, на Сартр, на Платонов, 
на Булгаков, а најмногу на Гогољ, 
кој барајќи ја вистината таму каде 
што сите мислат дека е закопана, ја 
нашол во своето срце. Би сакал да го 
прашам Гане Тодоровски, ќе дојде ли 
време кога ќе го очовечиме светот?  

Несомнено таквите сознанија нѐ 
водат кон размислата за моќта на чо-
векот научник, уметник, философ итн. 
Во разговорите со Симон де Бовоар, 
Сартр вели дека неговата моќ се не-
говите книги. За големиот писател и 
философ, секој човек има моќ. Дури и 
човекот што продава костени. Него-
вата моќ е во фишекот топли костени 
што ги продава пред влезот на некоја 
кафеана среде зима. Во случајов ќе 
се задржиме на моќта на писателот. 
Писателот има моќ. Точна е изјавата 
на Сартр за моќта на писателот, но 
според мене, само ако писателот е 
интелектуалец. Зашто само писате-
лот интелектуалец може да влијае 
врз јавното мислење, само тој може 
да повлече по себе следбеници. При-
мери за тоа во светската историја има 
многу.  
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ПО ПОВОД ЈУБИЛЕЈОТ 75 ГОДИНИ ОД 
ОСНОВАЊЕТО НА ДРУШТВОТО НА 
ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА
Соња Стојменска-Елзесер  

ринаесетти февруари, празникот на ДПМ, 
оваа година има особено свечена аура. Праз-
нуваме јубилејни 75 години од денот кога 

групата македонски творци: Блаже Конески (како 
претседател), Димитар Митрев (како секретар), 
Славко Јаневски (како член на управниот одбор) и 
Васил Иљоски, Ристо Крле, Иван Точко, Венко Мар-
ковски, Владо Малески, Ацо Шопов и Коле Чашуле 
(како членови) ја основале нашава писателска асо-
цијација со благородна мисија да ги негува и брани 
творечките импулси на креативците во доменот на 
јазикот и писмото, да ги унапредува и развива кни-
жевните поетики, да го поместува дострелот на кни-
жевно-уметничкиот израз. Писателското друштво 
минало низ многу премрежиња, низ турбуленции од 
различен вид, кризи и падови, низ кавги и помиру-
вања, низ идеолошки и дневнополитички разиду-
вања, транзиции, но сепак, асоцијацијата опстојала и 
опстанува и денес, првенствено имајќи ја пред себе 
идејата дека литературата е неопходна состојка на 
нашите животи и дека писателите и читателите се 
спрега која постојано треба да се негува, да се пот-
тикнува и осовременува, да се професионализира и 
култивира.

Низ изминатите седум и пол декади бројот на пи-
сатели-членови на ДПМ израснал и до околу шесто-
тини имиња кои со својот креативен влог врежале 
трага во македонскиот книжевен живот. Под от-
чукувањата на биолошкиот часовник таа бројка во 
овој миг е заокружена на околу триста активни чле-
нови, од различни генерации и со различни стилски 
и жанровски профилации. Тие денес се исправени 
пред многу предизвици: какви ќе бидат патиштата 
на литературата во иднина? Ќе опстои ли во своите 
познати рамки или ќе се модифицира? Новите тех-
нологии и медиуми, новите начини на комуникација, 
новите животни стилови, новата нормалност... што 
ќе значат тие за книжевниот израз? Како ќе се вкло-
пат писателите во процесите на книжевниот пазар, 
како ќе се справат со напливот на она што „добро се 
продава“ ама не го храни интелектот? Како ќе ги од-
бранат книжевните вредности, како професионално 
ќе ги воспостават оние неопходни механизми и па-
раметри за развој на книжевноста како културна ин-

дустрија од која, како што упатуваат поразвиените 
средини, може и треба сосема солидно да се зара-
ботува? И, особено важно, како ќе се презентираат 
и афирмираат домашните специфики пред стран-
ската читателска публика? Сите овие и многу други 
прашања се поставуваат пред писателите денес, а 
Друштвото на писатели е едно од најсоодветните 
места на кои може да се појават извесни решенија 
за нив, низ творечки дебати, преку размена на енер-
гија и искуства меѓу писателите и преку поттикну-
вачки дијалог.

Капацитетот на членството на ДПМ, творечки и 
интелектуален, е она што ја обезбедува иднината 
и развојот на асоцијацијата. Затоа, во овој свечен 
миг на одбележување на 75-годишниот јубилеј, 
Претседателството на ДПМ одлучи да направи 
еден исклучок од вообичаената практика на про-
ширување на бројот на членови преку јавен повик 
на кој се пријавуваат кандидати и директно да по-
кани за членство во ДПМ неколкумина истакнати 
книжевни творци чии дела веќе доживеале рецеп-
ција и валоризација и во домашната и во странски 
средини. Се работи за автори кои добиле некоја од 
престижните книжевни награди и кои веќе се здо-
биле со сериозна писателска репутација. Поканата 
за членство во ДПМ во оваа прилика ја прифатија: 
Владимир Јанковски, Румена Бужаровска, Елиза-
бета Баковска, Јовица Ивановски, Снежана Младе-
новска Анѓелков и Никола Маџиров. Се радуваме 
и го поздравуваме нивното зачленување во ДПМ 
и очекуваме нивната понатамошна активност да 
внесе дополнителен квалитет и креативна разно-
образност.

Како и секоја година, во пресрет на нашиот праз-
ник 13 февруари, овој пат јубилеен, се радуваме и 
на успесите на нашите колеги писатели чии книги 
објавени во текот на изминатата година беа про-
гласени за исклучително квалитетни остварувања 
од жири-комисиите и се здобија со престижните 
традиционални книжевни награди на ДПМ.

Честитки за наградените, на кои плакетите ќе им 
бидат врачени од страна на претседателите на ко-
мисиите под строго безбедни услови.

Драги колеги писатели, нека ни е честит јуби-
лејот 75 години постоење на ДПМ!

Да сме живи, здрави и креативни!

ПОЗДРАВНА РЕЧ

Т
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ОБРАЗЛОЖЕНИЈА ЗА ДОБИТНИЦИТЕ 
НА НАГРАДИТЕ НА ДПМ ЗА 2021 
ГОДИНА

НАГРАДА „„СТАЛЕ ПОПОВ“ ЗА НАЈДОБРА ПРОЗНА КНИГА
„Ден за одмазда“ од Ивица Челиковиќ е роман во 

којшто авторот, на нему својствен наратив, но сепак 
малку поинаков од неговите претходни прозни оства-
рувања, особено во структурата на романот (Пролог, 
Епилог, два дела и меѓу нив цртички што ја навестуваат 
радоста, тагата, дека „сме тоа што го мислиме“, дека „со 
тврдо срце минуваме низ светот...“), дејството го води во 
прво лице, односно јас-раскажувачот е и главен и спо-
реден лик низ чијашто призма на набљудување, низ чи-
ишто животни настани и лични чувства, пред сѐ, семеј-
ни врски, е прикажан еден период од нашето и блиско 
минато и сегашност. Всушност, приказната на Ѕидарот, 
прекарот на главниот лик, секако не случајно ѕидар, те-
матски и мотивски е заснована врз положбата на един-
ката во услови на општествена транзиција, на судирот 
на еден „строго контролиран“, но веќе не само напуштен 
туку и морал што го допрел дното, морал на поединци 
во либералното, пазарно, дехуманизирано општество. 
Во таков еден судир секогаш жртва е индивидуата што 
одбива да учествува, што нема да се согласи со новиот 
„морал“, што всушност и не е нов и не е само тука. 

(Извадок од образложението на комисијата во со-
став Љупчо Силјановски, Лилјана Пандева и Михајло 
Свидерски)

НАГРАДА „„АЦО ШОПОВ“ ЗА НАЈДОБРА ПОЕТСКА КНИГА
Со оваа книга Санде Стојчевски уште еднаш покажа 

дека домот на поезијата не е само стандардниот коди-
фициран јазик, туку и уникатното и архаично локално 
македонско наречје. Со тоа, тој и по однос на јазикот ги 
преиспита иновативните можности на поетскиот код кој 
не познава други ограничувања освен иманентно пое-
тичките. Конечно, во најновата книга на Стојчевски има 
и една дополнителна семантичка вредност: имено, тој 
ја збогати својата поетска слика на свет со повеќе чув-
ствени нијанси и нови дијалошки рефлексии од истори-
ски и интертекстуален вид. 

(Извадок од образложението на комисијата во со-
став Катица Ќулавкова, Гордана Михаилова-Бошна-
коска и Јулијана Величковска)

НАГРАДА „„ДИМИТАР МИТРЕВ“ ЗА НАЈДОБРА КНИГА 
КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА

Пристапувајќи кон делото на Конески со огромно зна-
ење, прецизно и со истенчен сензибилитет, во есеите од 
оваа книга авторот се занимава со времето на Конески 

тргнувајќи од времето на кодификација на македонски-
от литературен јазик, па преку времето на проучување-
то на минатото како влог за иднината, потем времето на 
лингвистиката и поетиката, како и на местото на лично-
ста на Конески во своето време. Авторот Димитар Пан-
дев во завршното поглавје „Времето на Конески: време 
на стилски синтези“, како и во Епилогот „Успешната 
приказна на Конески“, ги резимира ставовите од Проло-
гот и од претходните поглавја и успешно го образло-
жува и го брани мислењето дека Конески, и со своето 
дело и со својот личен опит, „го издигна македонското 
културно наследство и македонската јазична стварност 
на рамниште на целосно оформена македонска фило-
логија (...) ја проектира иднината на македонскиот ли-
тературен јазик и ја зацврсти историската подлога на 
македонскиот народен јазик со определувањето на ма-
кедонскиот влог во словенската писменост, (...) и со свој 
личен пример ги совлада сите стилски искушенија пред 
кои беше исправен македонскиот литературен јазик. Со 
своите стилски синтези!“ 

(Извадок од образложението на комисијата во состав 
Иван Џепароски, Наташа Аврамовска и Атанас Чупоски)

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

Романот „Имаш пчела на носот“ како што на сами-
от почеток наведува авторот, е наменет за њутајмер и 
олдтајмер тинејџери, односно за современата тинејџер-
ска популација во која се вкрстува новото време на 
интернет-комуникацијата и, од друга страна, стариот 
систем на вредности каде се истакнува начелото на до-
стоинство, непосредност, искреност, бескомпромисно 
пријателство и чиста љубов – епитети што наоѓаат по-
себно место во профилирањето на главните ликови во 
овој роман. Низ нивните згоди и незгоди во училишните 
клупи видно се става акцент на важноста на овој пери-
од од животот, односите родители – деца и наставници 
– ученици, период кога се вжештуваат страстите и се 
појавува првата или вистинската љубов, привлечност, 
опиеност од одредена личност од спротивниот пол. 
Авторот се јавува како извонреден познавач и на жен-
ската психологија и на стереотипноста и духовноста на 
машкиот индивидуалитет. Неговите ликови се живи, 
современи, извонредно оживени, вистински современи-
ци на денешните адолесцентни генерации. 

(Извадок од образложението на комисијата во со-
став Мирјана Стојановска, Мито Спасевски и Ресул 
Шабани)
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НАГРАДА 
„СТАЛЕ ПОПОВ“ 
ЗА НАЈДОБРА 
ПРОЗНА КНИГА

„ДЕН ЗА ОДМАЗДА“
„Паблишер“ 2021 Г.

Пролог

Останав ли должен некому? 
Тоа прашање не престануваше да ме измачува додека 

седев крај долгата маса со погледот вперен кон слаба-
та светлина околу рабовите на прозорецот. Го собирав 
бледото зрачење на лицето, како лесен треперлив знак. 
Дали воопшто можев да имам некаков долг кон некого? 
Зошто ме мачеше такво прашање во таа студена зимска 
вечер кога седев меѓу нив и не можев да ги препознаам 
сите тие лица, обидувајќи се со голем напор да ги избег-
нам сомнителните погледи што се вкрстуваа меѓусебно? 
Зошто некој би очекувал да се негирам себеси? Зошто во-
општо некој можеше да помисли дека на крајот на уште 
еден млитав, мрзлив ден, не сакам, или немам сили да се 
спротивставам на лагата? Од кого требаше да се дистан-
цирам? И да продолжам да молчам. Од сите нив? А дали 
помалку од себеси? 

На челото чувствував студен зрак од крстот закачен на 
ѕидот над прозорецот, небаре извлечен од гробна тишина. 
Погледот најмалку ми запираше врз него. Како да беше 
дел од сето тоа што го негирав, што не го прифаќав како 
затскриена вистина од која не можев да се оддалечам и 
да ја отфрлам, да ги сокријам рацете и прстите што ми се 
тресеа. Пред очите ми поигруваа изгниените темни рабови 

на тој сеништен крст околу кој како саѓосан синџир по-
минуваа придушена светлина и треперливи сенки. Брзо 
го свртував погледот, не можејќи да го запрам на ниедно 
сигурно место, на ниедна точка врз која не се засилуваше 
напнатоста во зачадениот воздух. 

„Не си секогаш подготвен да бидеш со нас... да бидеш 
дел од нашето братство. Сфаќаш ли за што ти зборувам?“ 
го слушнав длабокиот, груб глас, по кој се разлеа и тивка 
смеа. 

Не ја кренав главата. Го слушав тој злобен потсмев кој 
ми ги исполни ушите, трепереше како некаква несфатли-
ва и згусната тежина што ми ги притискаше слепоочни-
ците. 

За какво ли глупаво братство зборуваа? Зарем нивното 
бедно постоење, тоа што можеа да дишат и да стравува-
ат еден од друг, го нарекуваа братство? 

* * *

Кога тој ден отидов на работа обидувајќи се и понатаму 
да глумам како ништо да не се случило, гледајќи навидум 
незаинтересирано дали некој воопшто ќе ми посвети вни-
мание, попусто се надевав дека нештата ќе се наместат 
така што времето ќе продолжи да работи во моја пол-
за. Но самодовербата набрзо ми се разниша кога заме-
ник-директорот само помина крај мене и студено ме по-
гледна. Истиот оној билмез кој, кога ќе џитнеше неколку 
ракии, ми се внесуваше в лице заканувајќи се дека ќе ми 
ги скуси крилцата оти, како што велеше, премногу лаам 
на синдикалните состаноци. 

По некое време ме викнаа во канцеларијата на дирек-
торот, каде што беа и двајца инспектори. Фирмата веќе 
неколку месеци беше пред стечај поради натрупани дол-
гови и финансиски проблеми. [...] Ми врачија решение 
за суспензија од работното место до завршувањето на 
постапката. Излегов повторувајќи неколкупати дека ка-
тегорично ги отфрлам сите тие апсурдни и неиздржани 
сомневања и дека не сум учествувал во никакви незакон-
ски дејанија, иако бев свесен дека имаат мошне цврсти 
докази. 

Кога излегов од зградата, одеднаш ми се стемни пред 
очите и улицата пред мене се стесни и се претвори во 
тенка линија. Во тој момент навистина веќе ништо не мо-
жеше да биде поважно од срамот што ми се вовлече во 
секоја пора во телото. Студени морници ми поминуваа 
под кожата кога ќе сретнев некој познат на улица. ...Изле-
гов од контрола. Премногу се задолжував, а кога сакав да 
прекинам со сето тоа, веќе беше доцна, буквално пливав 
во долгови. Плаќањето на фиктивни фактури само про-
должуваше. Добивав 
половина од сумата, 
а понекогаш правев и 
подолги паузи од по 
неколку месеци, веру-
вајќи дека на таков на-
чин потешко ќе бидам 
откриен и раскрин-
кан. [...] Глумев идиот. 
Вештачка гордост ми 
зрачеше од очите кога 
ќе се погледнев но 
не се препознавав во 
огледалото. Но сите 
мои сомнежи, сите мои 
стравови и панични 
чувства не се нама-
лија, не исчезнаа. Про-
должија да ме следат, 

Ивица Челиковиќ
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избирајќи го секогаш вистинскиот миг да ме потсетат на 
своето присуство. Парите, туѓите пари, ми даваа сигур-
ност, лажно спокојство дека леснотијата на животот може 
да се доживее, да се опипа и почувствува како мирисот и 
мекоста на тазе леб штотуку изваден од фурна и завиткан 
во памучна крпа. 

* * *

Дома речиси престанавме да зборуваме. Само накратко 
се погледнувавме, секој опседнат со своите мисли и зло-
кобни претчувства. Вики беше итно префрлена во ВМА во 
Белград. Никој не можеше да ја одврати мајка ми од цвр-
стата решеност да не се оддели од неа. До последниот 
здив, до последното трепнување. Татко ми целосно се изгу-
би. Како одеднаш да исчезнаа сета негова сила и цврстина, 
острината на зборот и широката насмевка по која сите го 
знаеја Трајко Ѕидарот. Како да пропаѓаше во некој длабок 
вртлог во кој не можеше ниту ништо да види ниту нешто 
да слушне, а уште помалку имаше за што да се зафати. Те-
лото му потемне и како да му секна погледот, од очите му 
избиваше некаква чудна празнина, а црвенилото околу нив 
го издаваше дека во градите му е насобрана голема мака. 
Неколкупати го забележав како влегува кришум во кујната 
и потегнува од шишето ракија. Втората ноќ откако ја од-
несоа Вики, за него беше вистински пекол. Кога утрото се 
разбудив, го слушнав како воздивнува. Ѕирнав низ подот-
ворената врата и го видов седнат на работ на креветот – му 
се стресе брадата, ги покри очите и залипа.

* * *

„Мило ми е да те видам, Ѕидар, не си остарел многу, а 
гледам и дека сè уште си жив“, ми рече кога седнавме во 
Пивница, за да ме почести поради моето успешно враќање 
во живот.

„Да, добро е... кога веќе не е премногу лошо“, му реков и 
ја кренав чашката да наздравиме.

„Немој сега пак да почнеш да ми зборуваш во ребуси.“
„Истиот си, како и секогаш.“
„Да запалиме по една.“
„Не сега, можеби подоцна... се борам да го оставам тоа 

ѓубре“, и се развртев наоколу обидувајќи се да ги контро-
лирам чувствата, бидејќи не сакав кумот да почне да збо-
рува дека се однесувам чудно. 

Дане ја истресе пепелта од цигарата и погледна во ча-
совникот. За миг изгледаше како да се сетил на нешто и 
како да има намера да стане. Потоа се наведна преку ма-
сата, ме потчукна по рамото и рече:

„Времето лета. Кога ли поминаа две години?“
„Не, не помина толку. Бев осуден на година и пол, но од-

лежав дванаесет месеци.“
„Те жалам, Ѕидар, било, се случило, да не се повтори.“
„Да“, реков кратко, сакајќи да ја сменам темата. Не сакав 

да ме распрашува за затворот, ниту пак чувствував некак-
ва потреба да му објаснувам што сум преживеал таму. 

„Сепак да запалам една“, реков и извадив една цигара од 
неговата кутија на масата.

„Уште прашуваш! Сè за тебе, кумашине!“
Го гледав и се потсетив дека понекогаш знаеше да биде 

и мек, насмеан и расположен, онаков каков што не го по-
знавав доволно, кога не ја покажуваше острата страна од 
неговата личност упорно пркосејќи ѝ на судбината, без да 
се откаже од што било и секогаш подготвен тврдоглаво 
да го прави науменото. Дури и ако треба да плати прем-
ногу висока цена за ризикот што го преземаше. Секогаш 
беше подготвен брзо да дејствува за да стигне до целта. 
Проблемите се за решавање. Тоа беше неговата животна 
девиза, што често ја повторуваше. Не можеш да ги изма-

миш оние кои тебе те измамуваат, ми рече еднаш кога се 
расправавме за непочитувањето на законите и ширењето 
на корупцијата и криминалот во општеството. Се прашу-
вав дали добив лажен впечаток дека можеби малку го 
сменил начинот на однесување. Од тие мисли одеднаш 
ме тргна неговото прашање:

„Се слушаш ли со оној твој зет Швеѓанец? Како се вика-
ше, му го заборавив името.“

„Ерик? За него ме прашуваш?“ 
„Да.“
„Зошто? Што ти текна сега на него?“
„Можеш ли да му се јавиш и да го прашаш дали би мо-

жел да ми помогне? Сакам да купам две скании. Бизнисот 
малку ми застана, камионите ми се стари и не се сигурни 
веќе, често се расипуваат. Затоа сакам да набавам швед-
ски камиони, половни, стари неколку години. Твојот зет 
сигурно би можел да се распраша како се движат цените, 
а за добра услуга ќе добие и провизија. Се разбира, нема 
да го разочараме.“

„Не знам, одамна се немам слушнато со сестра ми.“
„Па еве, сега имаш прилика да се јавиш. Дојди утре кај 

мене, ќе можеш да се јавиш од мојот телефон.“
„Добро, ајде да видиме... но мора ли баш утре?“ го пра-

шав, бидејќи не бев сигурен дали тоа воопшто е добра 
идеја и како, по ѓаволите, ќе реагира Николина кога ќе чуе 
дека сум се јавил за да го замолам Ерик да му направи ус-
луга на мојот кум, кого таа го сметаше за тежок простак 
и преварант. [...]

„Како баш да се случи и ти и зетот да заглавите на ро-
бија? Значи, навистина ништо не може да се предвиди во 
животот“, рече и длабоко се издиша, гледајќи овој пат 
право во мене.

Ме наведуваше да се посомневам дека крие нешто зад 
тие негови прашања и наметливото интересирање за 
Ерик. Размислував неколку секунди што да му одговорам, 
иако не чувствував никаква потреба да му објаснувам што 
било. Но со нескриена намера да го задоволи своето љу-
бопитството, тој продолжи: 

„Друго е таму, никој не сака да биде зад решетки, но 
нашата мизерија е неспоредлива. Шведските затвори се 
како хотели со три ѕвездички, таму можеш дури и школо 
да завршиши и да работиш. Далеку сме ние од тоа.“

„Ерик не лежеше затвор“, процедив тивко.

Ивица Челиковиќ (1962) е поет, раскажувач и преведу-
вач. Завршил Интердисциплинарни студии по новинар-
ство во Скопје, по што студирал на Институтот за нови-
нарство и масовни комуникации во Гетеборг, Шведска, 
каде што живее и работи. 

Член е на ДПМ од 1990 г., а од 2003 г. и на Сојузот на 
шведските писатели. Добитник е на петгодишна работ-
на стипендија (2016 – 2020) од шведскиот Писателски 
фонд, за неговото авторско творештво и за посебниот 
придонес во преведувањето на шведската литература 
на македонски јазик. Превел над четириесет дела од 
познати шведски писатели на македонски, а преведува 
и македонска литература на шведски јазик. 

Составувач е на антологијата „Македонска поезија“, 
што во негов препев на шведски е објавена во 2005 го-
дина. Има објавено 12 авторски дела, поетски збирки и 
романи. Негови песни се препејувани на англиски, швед-
ски, српски и персиски јазик. 

Добитник е на повеќе награди и признанија, меѓу кои 
„Млада Струга“, „Златно перо“, „Иселеничка грамота“ 
и „Стојан Христов“.
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НАГРАДА „АЦО ШОПОВ“ ЗА 
НАЈДОБРА ПОЕТСКА КНИГА

БИСТ ГЛАС
Шестнаесетoго дне месеца септембриа,
когда помркна луна, изидох из мрачне 
пештере и од иное в сие време минух.
После многаја лета, не рукоју н’ језиком

с’творих красну колибицу себе и писах,
много имах писати. Бист глас к мне глаголе:
„Пиши! Может бити суштествујет в близи
великаја, краснаја, единољубнаја пес’н.“

В ту ношт, прежде да в’зиде деница,
аз труд’н бех од пенија зело, внидох 
в тајницу, прострв руку в’зрадовах сја,

нагоди се рука моја на сиси женскије.
И не могох се наситити красоти их. 
И в’здигоше се ветрила корабу моему.

ПЕС’Н
Престе се срдце моје с трепетам 
когда внидох в т’мнују стају 
и видех мужа и жену седеште. 
Очеса их светлеху се јако звезди, 

и појаху. Пес’н их беше јако моја. 
Тогда аз в’здивих се зело и рех: 
„Кому пес’н сиja в’силајема јест?“ 
Они не ответаху ми, и појаху. 

Пес’н их же т’мнаја и чјудна 
беаше, чловек от всех би болезни 
душевние исцелилсја егда слишал. 

Видје все око моје и ухо моје слишит. 
В’зрадовах се радостију велијеју 
и даст ми се да и аз појах с ними. 

„ВЕЛИКАТА ЛИРСКА ПЕСНА: 
ПЕСНИ ЗА НЕА“
(„ДИЈАЛОГ“ 2021 Г. )

Санде Стојчевски 
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ПРЕКРАСНИОТ?
Образот Јосифе, образот стемнет,
одразот негов во калта. Цапаат таму
седумте слаби, тапкаат седумте
дебели крави. Прстите господареви.

Кој збира зраци од твојот блесок,
летина посна, храна за вечерна 
песна, раска во дремливото око
божје, сал песок, писок, песок?

Тоа е тоа, Јосифе красен, украсен
со слатки сенки, а не амбарите
полни, преполни, до врвот, цели.

А требаше да се спасува прво
Великата очајна песна, нели?
И тогаш и таму, и овде и сега.

ЈОСИФ ОД АРИМАТЕЈА
Спепелена Ариматеја, со наум
да тргне кон облаците, од долу
да стежне горе, со бубалките
по исушените бодликави треви.

Ова ли е тоа што требаше да е?
Под кош од зраци, во камењарот,
еден подава рака. Дава ли, зема ли,
доаѓа, си оди, или си стои така?

Заплеткан е белоруниот овен,
до остри сачки, до нож,
до замрсена воздушна скала.

А нашиот древен пастир?
Уште ли слатко спие
на сува гола земја?

САМРАК
Материјата капе
на своето решеткасто дно, 
а нема око, уво, прст,
нема ум да посведочи
за таа убава квечерина.

Само придушен топот
на ледена ледина, 
на крајната граница на слухот,
само другото отспротива,
без мирис, без допир, без вкус.
Ни росно претпладне, 
ни лилав самрак
за воздишка,
за приказ,
за пој.

Решетка решетки, 
сè така, удолу,
до друга.

КРАИНА
Искра од која капе светоста на мракот,
свирепа густина на вкусот,
додека под дрвото
долго се дошепнуваат пак.

Краина што се протега
помеѓу нас и Него,
над која висат
убави темни облаци,
во која уште не паднал
нашиот двосмислен чекор.

Тамошно ветровито небо
под кое таа неспокојна глава
долго си одбира камен
за исти такви сништа. 

О ноќ, кралице на висок престол,
еве нè наместо не, наместо сè, 
на местото на сè, 
над испустеното е.

Скоро ќе збувне
на точката самиот центар.

Санде Стојчевски (с. Студена Бара, Кумановско, 16.9.1948) 
е поет, литературен критичар, есеист, антологичар, поле-
мичар и преведувач. Член е на ДПМ од 1972 г., на Ма-
кедонскиот ПЕН-центар, на Сојузот на литературните 
преведувачи на Македонија, почесен член на Сојузот на 
бугарските писатели, член на Славјанската литературна 
и уметничка академијата во Варна, Република Бугарија. 
Автор е на 19 поетски збирки и на 17 книги со поетички 
текстови, есеи, критики и полемики. Објавени се 8 избори 
од неговата поезија и есеистика во Македонија; избрани 
дела во 6 тома; 12 поетски избори на странски јазици и 
две аудиокасети (на романски и на македонски јазик). 
Добитник е на сите важни книжевни награди во Македо-
нија и на неколку меѓународни награди и признанија. Но-
сител е на државната награда „Св. Климент Охридски“ 
за животно дело (2010). 
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НАГРАДА „ДИМИТАР 
МИТРЕВ“ ЗА НАЈДОБРА 
КНИГА КРИТИКА И 
ЕСЕИСТИКА

„ВРЕМЕТО НА КОНЕСКИ“ 
(„Панили“ 2021 Г.)

ДЕТАЛИЗИРАН ЗАГЛЕД ВРЗ ПИСАТЕЛИТЕ ВО ГРАМА-
ТИКАТА НА КОНЕСКИ 

Дури и еден бегол заглед при најобично прелистување на 
вториот дел од Граматиката на Конески, насловен „За фор-
мите и нивната употреба“, ќе го задржи нашето внимание врз 
имињата на писателите ставени во заграда и напечатени со 
истите букви како и описот на граматичките особености на 
формите (според редот на појавување во книгата: С. Попов, 
М. Цепенков, Ј. Бошковски, К. Рацин, В. Малески, Д. Матов, К. 
Чашуле, А. Шопов, Е. Спространов, Т. Ецов, Миладиновци, В. 
Марковски, К. Шапкарев, Ј. Читкушев, В. Иљоски, Р. Крле, Р. 
Петковски, Г. Ивановски, С. Јаневски, С. Ивановски... 

Пишувајќи ја Граматиката, Конески одлично ја знаел, пред 
сѐ, современата македонска литература, во тој контекст и 
македонската проза, неголема по обем, а претежно објавува-
на на страниците на списанието „Нов ден“, а Конески – еден 
од уредниците и, секако, јазичен редактор. Од друга страна, 
првите книги на македонски јазик биле настан во македон-
ската литература, особено првата збирка раскази „Растрел“ 
од Јован Бошковски.

Мала по обем, како што си заклучува самиот Бошковски 
во веќе спомнатата средба со Андриќа, којашто кај Коне-
ски живо се задржала во неговите проширени сеќавања, 
оваа збирка раскази била предмет на исцрпна елаборација 
при изработката на Граматиката. И, што е уште поважно, 
Бошковски бил во негова близина, и во моменти кога Коне-
ски за миг ќе ја оставел својата работа врз Граматиката, за 
да се вклучи во тековните културни акции, како што е тоа 
при одржувањето на првите „Прличеви беседи“ во Охрид на 
5/6 февруари 1953 година.

„Растрел“ (1947) е збирка од 7 раскази, на 49 страници (пр-
виот почнува на трета страница), но расказите се со различ-
на содржина. Имено, првиот, „Немиот скитник“, е датиран 
во 1939, што значи пишуван е пред Втората светска војна, 
а последниот, „Земјата на Панко Брашнарин“ се однесува 
на случка поврзана со спроведувањето на „аграрната ре-
форма“, значи го опфаќа времето по Револуцијата. Други-
те раскази опфаќаат детализирани случки од периодот од 
1941 до 1944, имено, од почетокот на германската окупација 
(„Непријатели“), првите претреси („Срце мајчино“), првите 
блокади на градовите („Блокада“), првите прогони на пар-
тизани од партизанските групи („Растрел“), дејствата на пр-
вите бригади („Во поход...“). Со други зборови, во 7 раскази 
Бошковски опфатил разновидни случки и дејства од седум 
години една по друга – од 1939 до 1946, т. е. семиотички и/
или граматички кажано, од едно плероматично (преиспол-
нето со настани и детали) и динамично време (во кое сѐ 
брзо се одвива), со исклучок на предвоениот расказ.

Пример од расказот „Немиот скитник“ му послужил на 
Конески индуктивно и интуитивно да илустрира еден ре-
док случај „кога предметот се удвојува иако именката (како 
дополнение на глагол) не е членувана“. Вакви примери тој 
среќава кај Марко Цепенков и Коле Чашуле, за на крајот на 
потточката да го даде примерот од Бошковски: Наеднаш ме 
привлече една група, што ги беше заобиколила двајца што 
се картаа.

Пример, пак, од расказот „Непријатели“ лингвистички го 
прошетал граматичарот Конески од зборообразување (на 
глаголите) кон семантика, т. е. глаголите образувани со 
определена наставка (во случајот -ее) да добијат подруго 
значење, ако идат во повратна форма: Само малку поот-
страна стоеше најмалиот од сета дружина Столе, со навед-
ната глава, а под расплаканите очи му се синееја големи 
модрици. („Непријатели“).

Употребата на формите за идно време во подредени рече-
ници (декларативни) и се однесува на означување идност 
од гледна точка на времето кога станувало дејството во 
главната реченица, Конески ја илустрира со два примера, и 
двата од расказот „Срце мајчино“: (1) Отпрвин насрдена на 
него, Тренда потајно се надеваше дека скоро ќе си дојде и 
тој, ќе потропа една вечер на порта – бездруго е подалеку 
отиден, или се крие од Германците. (2) – Срцето ѝ биеше 
лудо – ѝ се чинеше ќе се распрсне во градите... Нема спас – 
си мислеше ужасена, но се пазаше да не се издаде пред нив.

Ограниченоста на повратното значење само на определен 
круг глаголи што имаат ваква форма, што Конески ја доло-
вува врз логичка анализа на значењата на преодните глаго-

Димитар Пандев
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ли, па изделува примери со значење на внатрешна состојба, 
во Граматиката мошне сликовито е претставена преку при-
мер од расказот „Блокада“: Една вечер се беше заседнал во 
крчмата со пријатели. За да ја долови оваа состојба, грама-
тичарот Конески дава примери од народниот јазик, пред сѐ, 
од Цепенков, од кој најсоодветен на примерот од Бошков-
ски е се поминало некое време. Токму таквото време што е 
состојба, се надоврзуваме на Конески, „за нијанса повеќе го 
подвлекува вршењето на дејството за самиот субјект, во не-
говиот опсег“.

За да го долови значењето на ваквите примери граматича-
рот, навистина, треба да се мисли!

Впрочем, дека одделни форми тешко ќе се определат по 
форма и значење без примена на индукција и интуиција, нај-
соодветен ни се чини примерот Иљо остана пак потемница 
(„Растрел“), од поглавјето „Потекло на прилозите“. Сп. во 
контекст: Стрико Танас отиде покроце, а со него зашета и ви-
делото. Иљо остана пак потемница, сам со своите мисли. Од 
овој расказ, Конески ексцерпирал и пример за побудување 
на претстава за лице пред себе при употреба на членска 
форма на -н: Јас сум стар човек – продолжи стрико Танас по 
некое време, примирен веќе и со потврд глас – ама кога ќе се 
врати детено, ќе го помолам да ми прости.

Во 1953 г. Конески е автор и на една поопсежна студија за 
глаголската придавка, а до тој период веќе има ексцерпи-
рано повеќе примери, за глаголски придавки во атрибутска 
служба изведени од непреодни глаголи, свршени по вид. 
Оваа специфична особеност на македонскиот јазик, во од-
нос на другите јазици, ја илустрира со соодветен пример од 
расказот „Во поход...“ во точка 361: папсаната снага бараше 
починок. Од истиот расказ е и примерот Само да издржат 
сили. Во негови раце сега е нишката што ги држи борците 
и ако тој допушти да се скине, сѐ ќе беше загубено, со кој 
во точка 37 се илустрираат сраснати изрази од глаголи со 
нивните именски дополнувања.

Разбирливо, во расказот, овие примери му претходат на 
примерот со глаголската придавка, но граматичарот ед-
ноставно ги внесува примерите на соодветното место во 
граматиката. Како и што и примерот „Ништо“, слегна Панко 
раменици („Земјата на Панко Бисерин“) му претходи на веќе 
наведениот. 

Во Граматиката на Конески има приближно 70 примери од 
збирката раскази „Растрел“. Мала по обем, таа навистина е 
голема во контекстот на обработените граматички прашања. 
Сепак, најголемиот број примери на Конески му се од тексто-
вите на Марко Цепенков. А и како не би кога на јазикот на 
Цепенков работел уште од белградските студентски денови 
и речиси истовремено ги завршил и Граматиката и „Сказни и 
сторенија“ – работел интензивно на ексцерпција, особено од 
кај Стале Попов, а Цепенковите му биле цврста логистика до 
индуктивното дооформување на граматичките интуитивни 
опсервации, како на пример во т. 335 во која упатува: „Обич-
на е употребата на заповедниот начин што се повторуваат 
со извесна правилност, последователност, што се вршат по 
еден установен обичај и сл.“

Во ваквите случаи заповедната форма се зема како знак 
за дејството само по себе, без неговата поврзаност со одре-

дено лице, се зема како форма не само за второто ами за се-
кое друго лице, а во реченицата се разбира на кое од нив се 
однесува таа. Во ваква употреба заповедниот начин обично 
служи за предавање на минати дејства. Сп.: ...Чекал мачорот 
некој глушец или стаор да излезе денеска, немало; чекај 
утре немало; чекај други ден немало. Конески не наведува 
од кој автор му е примерот, што инаку ретко му се случува, 
иако стилски е јасно дека е од Марко Цепенков, и тоа од при-
казната „Мачорот аџија“.

Очигледно, Цепенков му е омилен автор за илустрација на 
редица граматички прашања на Конески, од родот и бројот 
на именките: да не ни траат челадта (исто од „Силјан штр-
кот“), точка 14 до точка 504.: се упатиле за кај Прилеп.

А со двојно повеќе примери, приближно 140, е застапен 
Владо Малески, авторот на првиот македонски расказ „Се-
ланката од Копачка“, инаку спомнат во Граматиката во точка 
403.

Пишувајќи ја Граматиката, Конески го проучи јзикот на пи-
сателите од неговото најблиско (историско: Цепенков...) и 
современо (Малески...) опкружување. Тоа е и период на не-
говата плодна писателска активност во која во своите песни, 
раскази и ги употреби сите 
расположливи јазични 
средства на македонски-
от јазик, преку кои доаѓа 
до израз поетската и на-
ративната моќ на јазични-
те форми.

(Скратена верзија од 
поглавјето „Детализи-
ран заглед врз писате-
лите во Граматиката 
на Конески наспроти 
погледот во неговиот 
личен опит“, од книгата 
„Времето на Конески“, 
Панили, Скопје, 2021)

Димитар Пандев (17.5.1958, Охрид) е филолог, литерату-
рен критичар, истражувач и есеист, раскажувач, поет. 

Завршил Филолошки факултет во Скопје. Магистрирал 
на темата „Тиквешкиот зборник – лингвистичка анализа“, 
а докторирал на темата „Лесновскиот паренезис од 1353 
– лингвистичка анализа“. Работи како професор на Фило-
лошкиот факултет во Скопје. 

Има објавено десетина критичко-есеистички книги и мо-
нографии, како и романите „Излегување од приказните“, 
„Пропатување низ приказните“, „Потполковникот“; раска-
зите „Приказни од поранешните“; поетската книга „Гла-
гољубни песновиденија“. Добитник е на наградите „Млад 
борец“, „Гоце Делчев“, „Стале Попов“. 

Член е на ДПМ од 1987 година.
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НАГРАДА „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ЗА НАЈДОБРА 
КНИГА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

ЖЕНСКА КНИГА
(Дневникот на Стела)

Ова е мојот дневник. И нема шанси некој друг освен мене 
да го прочита. Ќе го прочита само Сани, и тоа на Нова годи-
на, како што си ветивме. Тој ќе води дневник, јас ќе водам 
дневник додека сме разделени, и ќе си ги размениме точно 
на полноќ, на 31 декември. Има ли поубаво од тоа? Најдо-
бриот другар да ти ја даде душата на подарок, и ти нему? 
Дедо Мраз не исполнува такви желби: тој подарува главно 
играчки. А душата не е играчка, ниту се пакува во светла и 
шарена хартија.

Инаку, веднаш да расчистиме: со Сани немаме ништо. Мис-
лам, во онаа смисла. Не ми е момче, не сум му девојка. Ние 
сме како едно поделено во две. Вода од ист извор во два бо-
кала. Од мали сме како паричка: на едната страна сум јас на 
сликата, на другата е тој. И како што не можеш да замислиш 
паричка да има аверс (така се вика предната страна, вели та-
тко ми), а да нема реверес (така се вика задната), така сме 
и јас и Сани. Татко ми и неговата генерација го викале тоа 
„писмо“ и „глава“, тоа реверс и аверс. Така и нѐ викаа татко 
му и татко ми: „Еве ги писмо и глава, доаѓаат“. Сани има уште 
поубава споредба: вели не сме како паричка, туку како тенок 
лист хартија. Тој е ликот, јас опачината на листот. Напиши 
нешто на едната страна од хартијата, се познава и се чита и 
од опачината. Рака на срце, ќе биде одопаку напишано, што е 
и нормално, зашто јас сум женско а тој машко, а за женските, 
машките работи секогаш изгледаат наопаку. На пример, она 
тепање на машките пред женските. Машките мислат дека 
тоа е сила, а за женските е само слабост, зашто само слабиот 
докажува дека е силен. Силниот си молчи. [...] Би сакал секој 
да има таква половина од душата каква што ми е мене Сани.

* * * 

А Видан тогаш ми ја раскажа најубавата приказна на све-
тот. Еве ја: „Кога веќе ми рече дека ти личам на море, знаеш 
ли зошто е морето солено? Еве, ќе ти кажам: си била ед-
наш една ѕвезда. Се вљубила во едно море, кое тогаш не 
било солено. Морето било многу далеку, и таа не можела 
да го допре. И секоја ноќ плачела. Нејзините солзи паѓале 
право во морето. И толку долго и многу плачела што мо-
рето станало солено. Конечно, ги прашала таткото Сонце и 
мајката Месечина: ‘Татко, мајко, ќе ме пуштите ли да слезам 
на земјата и да му бидам жена на морето?’ ‘Зар ќе ги оста-
виш сестрите и ќе слезеш на Земјата за едно обично море?’ 
згрмел таткото Сонце. И се налутил и ја турнал ѕвездата од 
небото. Таа паднала во морето и се претворила во морска 
ѕвезда. И сега таа и морето среќно си живеат. Таа си има 
нови сестрички, морски ѕвездички. Сега морето ѝ е небо. Не 
е веќе сјајна, не свети, не ѝ е важна кариерата, како на мајка 
ти, на татко ми и тебе, ама е среќна.“

Мене зборот „кариера“ тогаш не ми беше познат и си мис-
лев дека Видан ме навредува, зашто знаев само за кариес. 
Мама редовно ме носеше на заболекар да не добијам кари-
ес. Затоа и му реков: „Јас немам кариера, никогаш и не сум 
имала“. Сакав да му кажам и дека редовно ги мијам забите, 
ама тој ме пресече. „Е сега ќе имаш“, рече. „Тоа со сликов-
ницата е – кариера. Слава. Мама и тато се караат само за 
тоа: тато сака кариера, да го има на телевизија, мама не сака; 
сака повеќе да седи дома.“ И јас сфатив дека кариера било 
да бидеш славен. 

* * *

„Немој да им пишуваш заканувачко писмо од тајна мејл-а-
дреса, ќе те фатат и ќе те тужат за вознемирување“, рече 
Солзица. Но Ана-Марија се беше занела во тоа што го рабо-
теше. По некое време ја крена главата и рече: „Готово е“. Ние 
ја гледавме стрештено. „Што е готово?“ прашав јас. „Немам 
веќе единици, ни по хемија ни по историја“, рече победонос-
но Ана-Марија.

Ние гледавме во неа подзинати.
„Што ме гледате, готово е со кецовите!“ повтори Ана-Ма-

рија. „Татко ми е ИТ-инженер, работеше во Јапонија како 

ИМАШ ПЧЕЛА НА НОСОТ
(РОМАН ЗА ЊУТАЈМЕР И 
ОЛДТАЈМЕР ТИНЕЈЏЕРИ)
(„ТРИ“ 2021)

Венко Андоновски
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програмер за компјутери. Од 
него научив некои финти. 
На пример, како се влегува 
во електронскиот дневник; 
многу се прости овие од на-
шата гимназија, мало дете 
може да им влезе во програ-
мата и да си смени оценка“, 
рече. 

Тогаш нозете ми се стре-
соа, иако седев. Пред мене 
стоеше вистински ХАКЕР! 
А хакер ти е само модерна 
верзија на обивач или кра-
дец. А каде што има обивач 
и крадец, има и полиција. А 
каде што има полиција, има 
и затвор. А јас, Херкула Поа-

ро, би требало да ги праќам луѓето во затвор, не самата да 
одам во затвор! Зашто затворот е ужасна работа: за мене 
затворот секогаш личел на вагон со решетки. Уште пом-
нам (имав две години) кога ја ставија мајка му на Дамбо во 
приколка-затвор во циркусот, откако ишлапа со сурлата по 
газот едно безобразно дамкаво детиште што му се потсме-
ваше на нејзиниот Дамбо за големите уши! 

* * *

МАШКА КНИГА
(Она што требаше да биде дневникот на Сани)

Утредента, на професорот по биологија, уште пред часот, 
на големиот одмор, му реков дека ќе задоцнам. Го излажав 
дека сум ги заборавил клучевите од дома и дека татко ми ќе 
дојде пред гимназијата за да ми ги даде. Професорот, еден 
питом човек, само ме погледна и рече: „А бе деца, како имате 
толку смарт уреди со гигабајти меморија, а еден бајт немате 
во главите? Па не може техниката да помни место вас! Пот-
прете се малку на биолошка, не на вештачка интелигенција. 
Мојата глава што помни, не може ниеден смарт телефон да 
запомни. Знаете зошто? Затоа што главата што помни знае 
што е поважно да се запомни, а што не. Чипот не знае, сѐ му 
е важно. Престанете да се однесувате како чипови“. И мене 
ми падна жал за него: почнав да лажам, а луѓето уште и се 
грижат за моите измислени неволји.

Уште на половина голем одмор, десет минути пред да 
заѕвони ѕвончето за час, се провлеков во гимнастичката 
сала. Сосема незабележан влегов во женската соблеку-
вална. Од десната страна беа наредени закачалките на кои 
девојчињата си ги ставаа алиштата кога се преслекуваа во 
спортска опрема. Од левата страна стоеше еден син мета-
лен шкаф висок до таванот: никој не го користеше за ништо. 
Немаше катанец, што значи дека можеше да се отвори. Би-
дејќи не се користеше, беше целосно незабележлив. Имаше 
и по три прорези на двете врати, низ кои човек скриен внатре 
можеше да има совршен поглед на другиот ѕид, каде што 
девојчињата се соблекуваа. И затоа беше идеален за оства-
рување на мојот план. А планот ми беше генијален, и овој пат, 
така ми изгледаше, сигурно остварлив! Се решив да одам на 
проверениот научен метод на татко ми: набљудување.

Ги отворив двете крила на шкафот: беше целосно празен. 
Влегов внатре, потоа со прстите ги повлеков вратите кон 
мене и... со жалење констатирав дека и овој пат планот не ми 
ги предвидел сите детали. Никако не можев да ги извлечам 
прстите пред да ги затворам вратите. Па никој нормален чо-
век што проектира шкаф не става рачки на вратите однатре, 
зашто не претпоставува дека некој манијак ќе се крие внатре 
и ќе сака од таа страна да ги затвори. Но како што во секој нау-

чен план се случува да се испуштат детали кои можат да би-
дат фатални, се случува да се испуштат и детали кои можат, 
сосема случајно, да бидат спасоносни. Така беше и овој пат. 
За среќа, на местото каде што некогаш стоела цилиндрична 
брава со клуче, стоеше кружен отвор. Беше доволно голем 
да можам да го протнам однатре показалецот и да ја повле-
чам вратата, која пак ја држеше другата врата, што се зака-
чуваше на неа во нејзината шарка. Така, се затворив внатре.

Погледнав низ трите линии на процепите. Каков гениј е 
тој што ја измислил вентилацијата! Да не беа тие три про-
цепи на левата и на десната врата, во височина на очите и 
носот, не само што ќе се задушев туку немаше ни да го ви-
дам тоа што планирав да го видам. Но по само неколку ми-
нути, почна да ме фаќа клаустрофобија. Еднаш се заглавив 
сам во лифт и ме фати паника од самата помисла дека сум 
затворен во тесно. И дека немам воздух, дека ќе се заду-
шам во тој проклет лифт, а овој шкаф потсетуваше многу 
на тој лифт. Дури, беше и потесен. Се смирив на тој начин 
што одеднаш констатирав поголем проблем: мене секогаш 
ми се примочува кога не треба, од дете. „По тоа си познат“, 
велеше татко ми секогаш кога ќе ми дојдеше, а ми доаѓаше 
пред да влеземе во авион што треба да полета, или баш во 
лифт, или на улица на која нема ниедно ќоше или дрво каде 
што можеш да се скриеш. И токму кога правев нов план – на 
што да мислам за да заборавам на таа голема течна мака, во 
соблекувалната прва влезе Наде.

По неа нагрнаа уште десетина девојчиња од нејзиниот клас 
и мене дури тогаш ми стана јасно дека тоа што го правам е 
срамно. Па јас дојдов само да проверам дали Наде, кога ќе 
ја соблече маицата, свртена кон закачалките, има или нема 
тетоважа на грбот. Ама мојот план не предвиде дека Наде 
може да се соблекува и свртена со лице кон мене, а дури по-
тоа да се сврти кон закачалката за да ја закачи маичката. А 
тоа значеше дека ќе видам и повеќе отколку што треба. Се 
чувствував одвратно, како да крадам: дојдов по информа-
ција, а ќе добијам, целосно незаслужено – убавина. Освен 
тоа, мојот план не предвиде дека уште десет девојчиња ќе го 
направат истото и дека ќе имам достап и до други информа-
ции и убавини. Помислив дека решението е лесно, дека само 
треба да го спуштам погледот, а да го кренам само кога Наде 
ќе почне да ја соблекува маичката. И потоа, откако ќе видам 
што ме интересира, пак да го спуштам погледот.

Но по којзнае којпат се докажа дека планот е секогаш иде-
ален на хартија, и веројатно затоа никогаш и не се остварува 
во стварноста. [...] И дури во тој момент ми текна нешто од што 
ми се сврти во главата: па ова е кривично дело! А јас сум ма-
нијак, што значи дека не само што е кривично дело туку е и 
психијатриски случај, односно нарушување, односно болест! И 
се сетив дека на некој сајт прочитав дека тоа ѕиркање се вика 
воајеризам. Јас во тој момент бев воајер, а се колнам дека не 
сум таков по природа, туку само од љубов, од љубопитство – 
јас само сакав да дознаам дали Наде има тетоважа, дали го 
сака Тихо и дали воопшто имам некакви шанси кај неа!

Венкo Андоновски (1964, Куманово) е прозаист, драма-
тург, критичар, професор по книжевност на Филолошки-
от факултет во Скопје. Еден од најчитаните македонски 
автори во последната деценија и еден од најпопуларните 
драмски писатели. Романот „Папокот на светот“ е прода-
ден во над 14.000, а „Вештица“ во над 8.000 примероци. 
Автор е на над 30 книги од најразлични жанрови. Добит-
ник е на сите домашни награди за проза, драма и критика, 
како и на меѓународните награди „Балканика“, „Кочиќево 
перо“ и „Југра“ (руска меѓународна награда за најдобар 
роман од словенските книжевности). Делата му се пре-
ведени на десетина јазици, меѓу кои на англиски, францу-
ски, унгарски, руски, грчки, словенечки, хрватски, српски, 
бугарски...
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НЕБАРЕ СУДБИНА МИ БИЛО РЕЧИСИ ЦЕЛ 
ЖИВОТ ДА Ѝ ГО ПОСВЕТАМ НА ПОЕЗИЈАТА

Имам впечаток дека последниве неколку години 
сѐ повеќе ѝ се враќате на поезијата. Од најновата 
„Збунети компаси“, преку „Небесна пантомима“ (на-
градена со „Браќа Миладиновци“ во 2018 година), 
па „Историја на ветрот“ (2010), „Див мир“ (2004). Во 
меѓувреме неколку антологи, избори на песни, на-
учни трудови, многу превод. И, повторно поезија?

Не ќе е неправедно веднаш да речам дека сум не-
мал воопшто потреба „да ѝ се враќам на поезијата“, 
бидејќи не сум ја напуштил откако знам за себе. Рет-
ко некој да ѝ бил толку верен како што сум ѝ бил јас: 
дали како нејзин љубител или автор или како про-
фесор по англо-американска поезија, како упорен 
истражувач или како пасиониран проследувач, се-
едно. Небаре судбина ми било речиси цел живот да 
ѝ го посветам на таа врвна уметност на зборот, што 
поради професионални потреби што поради силно 
лично љубопитство. Но точно е и тоа дека поинтен-
зивно ѝ се посветив во последниве пет-шест години, 
а најмногу поради наоѓањето „квалитетно“ време за 
да се занимавам посконцентрирано со неа. Како да 
почувствував нагла, жизнена потреба за поцелосно 
искажување на сопствените преокупации и дилеми 
што со години на ред сум ги оставал на чекање.

Се разбира, универзитетската кариера си има своја 
тежина и своја неопходна траекторија на развиток 
во кој се вклучени не само педагошките предизвици 
туку и бројните истражувања, обмислувања, походи 
кон непознатото или помалку познатото. Но и во овој 

домен мојот интерес беше фокусиран врз поезијата, 
како од критичко-истражувачки така и од теоретски 
аспект. Сум ја имал таа среќа во животот моите про-
фесионални и креативни амбиции често да се пре-
клопуваат и меѓусебно да се поттикнуваат, па така, 
ако на сето ова ја додадам и страста кон преведу-
вањето поезија, тогаш приказната за мојата длабока, 
„животна“ врска со поезијата како врвна уметност 
станува речиси комплетна.

Како самиот ги читате своите стихови во времен-
ски распон од најновата книга „Збунети компаси“ 
(2021) до првата, „Патување низ скршени слики“ 
(1984)?

Кога ги објавував моите „Избрани песни“ неопход-
но беше да пречитам сѐ што сум напишал дотогаш 
и да направам некаков „рез“ што би ме заокружил и 
би зборувал за мене како поет со валиден и достоен 
опус. Тежок беше тој процес, но интересно е што во 
мојот личен антологиски избор свое место си најдоа 
и добар дел песни од мојата прва книга „Патување 
низ скршени слики“ (1984). Читајќи ги старите книги 
и песни често се изненадувам од смелоста што сум 
ја имал на тие години да го истражувам јазикот на 
поезијата и да ги предизвикувам, но не и сосема да 
ги напуштам конвенционалните поетски постапки и 
форми. Се разбира, во тој поход кон поетскиот израз 
некои песни паднале како жртви на обидот (а не на 
триумфот), но гледано наназад, тие се вградиле во 

НЕМА НИШТО ПОСЛАТКО ВО ЖИВОТОТ ОД ТОА ДА СТЕ ЗАРАЗЕНИ СО УБАВИНА 
(КОНКРЕТНО, ВО ПОЕЗИЈАТА) И ПОСТОЈАНО ДА ПЛИВАТЕ И НУРКАТЕ ВО ОНА ШТО ТАА 
ВИ ГО НУДИ. НО ЗА ТОА, ПРЕД СЀ, Е НЕОПХОДНО ДА СЕ СОВЛАДААТ ВЕШТИНИТЕ НА 
ПЛИВАЊЕТО И НУРКАЊЕТО ВО ТЕКСТОТ, ЗАТОА ШТО НЕГОВАТА УБАВИНА НЕ Е ЛЕСНО 
ПОДАТЛИВА САМО СО МРЕШКАЊЕ НА ПОВРШИНАТА.

Александра Јуруковска

Разговор со Зоран Анчевски
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личниот опит, бидејќи мудрите велат дека често се 
учи и од грешките. Очекувано е и пожелно секој автор 
да минува низ различни фази во зависност од негови-
те интереси и преокупации, како и од самиот процес 
на зреење, што подразбира продлабочување на од-
носот кон уметноста со која се занимава. Како и да е, 
имајќи предвид дека не објавувам многу често и не-
мам „секое летенце детенце“, имам навика многу да 
внимавам и долго да бдеам и да работам врз песните 
пред да ги објавам во книга. Претходно, како еден 
вид проверка, ги објавувам во периодиката, а имам и 
добар круг добронамерни, но критички настроени чи-
татели чии мислења и сугестии ги ценам и почитувам.

Читајќи ги старите книги и песни често се изне-
надувам од смелоста што сум ја имал на тие го-
дини да го истражувам јазикот на поезијата и да 
ги предизвикувам, но не и сосема да ги напуштам 
конвенционалните поетски постапки и форми.

Како проучувач и познавач на делото на Т. С. Ели-
от, критиката понекогаш повлекува паралели или 
следи влијание и во вашите дела. Кои се останати-
те светски и македонски автори од чие влијание не 
сте сакале никогаш да побегнете?

Како што рекол и самиот Елиот, поетот не треба да 
се плаши од влијанија – колку повеќе ги има, толку 
подобро за неговиот поетски развиток и обликување 
(парадоксално) на сопствен, помалку или повеќе 
препознатлив личен поетски израз. Затоа ми се чини 
излишно да ги набројувам овде сите поети од моја-
та обемна лектира (верувајте, ги има многу), како од 
нашата така и од врвната светска поетска сцена, без 
оглед дали се работи за современи поети или поети 
од „старата“, класична традиција. Обидот на авторот 
да постигне „оригиналност“ (доколку воопшто по-
стои таква категорија во нашата перцепција за светот 
и универзумот), и тоа по секоја цена, може само да му 
наштети и многу рано кај него да предизвика трајна 
творечка констипација. И нашиот поетски големец 
Конески, кон чија поезија и творештво, воопшто, негу-
вам огромна почит, постојано инсистира на континуи-
рано читање, постојано бдеење врз поетските писма 
на другите, непрекинато образование и напојување 
како од сопствените така и од светските книжевни 
изворишта бидејќи, како што вели, осознавајќи ги 
тие традиции го освојуваме минатото, а преку него ја 
освојуваме и иднината. Несомнено, поттикот за тво-
рење не доаѓа од „трите абдоминални живци“, како 
што вели Е. Паунд, туку од постојаното акумулирање 
знаење и стекнување соодветно умеење, односно 
вештина за тоа како најполезно да се употреби тоа 
знаење. Значи, знаењето самото по себе не е доволно, 
туку и макотрпното изучување на „занаетот“ по пат на 
долготраен егзерцис по кој би било реално и самите 
да дознаеме дали ни пее пилето или не, дали нѐ бива 
или не нѐ бива во избраната уметност на зборот.

Што се однесува до критиката, таа често запаѓа 
во примката на лесна и избрзана идентификација 
на едно поетско писмо со нечие друго, оти така ѝ 
е најлесно. Кај нас веќе подолго време нема ниту 
одважна рецензентска ниту, пак, задлабочена (сту-

диозна) критика што би му биле од помош како на 
авторот така и на читателот. Најчесто се практикува 
некоја квазиакадемска критика, претежно афирма-
тивна, спакувана во шарена теоретска амбалажа, па 
следствено, со многу мала практична функција. По 
забрзаното губење на печатениот медиумски про-
стор, за жал, се загуби и скапоцената рецензентска 
критика, а со неа и првиот вредносен контакт меѓу 
читателот и делото – па така првичната критичка ре-
цепција и многу важната упатна оценка за едно дело 
се замени со квантумот на бесмислени и анонимни 
„лајкови“... Се разбира, немам намера да ја негирам 
и отфрлам оваа радикално нова ситуација во све-
тот на уметноста и пошироко, но сметам дека штом 
ќе помине егзалтацијата со неа, новите медиуми ќе 
мора да се зафатат со големо „чистење на дворот“ 
што кога-тогаш ќе се наметне како неопходност, 
бидејќи квалитетот нема долготрајно трпение за по-
вршноста, помодарството и епигонството.

Кај нас веќе подолго време нема ниту одважна 
рецензентска ниту, пак, задлабочена (студиозна) 
критика што би му биле од помош како на авторот 
така и на читателот. Најчесто се практикува некоја 
квазиакадемска критика, претежно афирмативна, 
спакувана во шарена теоретска амбалажа, па след-
ствено, со многу мала практична функција.

По децении преведувачка и препејувачка дејност, 
која е мислата што одново ви ја враќа силата и 
вербата во преводот?

Нема ништо послатко во животот од тоа да сте 
заразени со убавина (конкретно, во поезијата) и по-
стојано да пливате и нуркате во она што таа ви го 
нуди. Но за тоа, пред сѐ, е неопходно да се совлада-
ат вештините на пливањето и нуркањето во текстот, 
затоа што неговата убавина не е лесно податлива 
само со мрешкање на површината. Покрај потрага-
та по убавината во авторската или истражувачката 
работа, јас веќе имам долго и длабоко посегнато во 
убавината на преводот. Но преводот е истовремено и 
макотрпна работа, а ако преведувачот истовремено 
е и самиот поет, тогаш тој од себеси одлева голем 
дел од креативната енергија и време за преточување 
на автори од други јазични средини и култури на 
својот мајчин јазик и култура. Преводот од еден ја-
зик на друг можеби и не е најтешката задача на пре-
ведувачот, колку што е предизвикот да се преведе 
културата во која е вкоренето делото на странскиот 
автор. Тоа бара сериозно проучување и познавање 
на културата и поетиката на тој јазик. Во тој случај 
преводот навистина би морало да се сфати како 
извноредно напорна работа, но доколку од него не 
произлезе и соодветна награда за преведувачот, то-
гаш останува само напорна работа. Имено, преводот 
е реверзибилен процес, бидејќи покрај вложувањето 
во него, има и земање од него, особено (како што ре-
ков претходно) ако преведувачот е и самиот автор. 
На мислење сум дека преведувачот треба да е нај-
темелниот читател и толкувач на делото на авторот 
што го преведува, а неопходното сосредоточено 
читање го наградува преведувачот (истовремено и 
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читател, и толкувач, и автор) со огромни сознанија 
за нови поетски хоризонти, техники и теми што тој 
подоцна може да ги вгради во сопствената поетика. 
Ваквото заемно проникнување меѓу процесите на 
преведување и пишување е од огромно значење, би-
дејќи еден автор кој припаѓа на една јазична култура, 
поетика и традиција се одомаќинува во друга, со што 
ја збогатува и на тој начин може позитивно да влијае 
врз нејзиниот понатамошен развиток и напредок.

Aко јазикот и културата на јазикот ни се недо-
волно застапени во образовниот систем, ако јази-
кот не се негува во и низ медиумите, ако редовно 
не се поддржуваат проекти (лингвистички, кни-
жевни и сл.), тој може да биде доведен до сери-
озна опасност однатре.

Преведувате на македонски јазик, кој спаѓа во 
т.н. мали јазици. Какви се предизвиците кога еден 
таков јазик дополнително е стиснат од дневно-
политичките, соседски, меѓународни притисоци и 
негирања?

Цврсто стојам на убедувањето дека не постојат 
„мали“ или „големи“ јазици на кои се пишуваат „мали“ 
или „големи“ литератури. Секој јазик во симболичка 
смисла, повторно да го парафразирам Конески, е та-
тковина на тие што го говорат или творат на него. А 
тоа не е мала работа. Што се однесува до литерату-
рите на тие јазици, според мене, може да постои само 
една дистинкција: добра и лоша литература. Да не 
набројувам колку пати сме биле изненадени од пре-

красни дела напишани на т.н. „мали“ јазици, дела 
што го смениле дури и текот на светската книжевна 
традиција! Главната разлика меѓу литературите не е 
толку до нивната големина или квалитет колку што 
е до нивната фреквенција. Затоа квалитетните лите-
ратурни дела пишувани на јазик со помала фреквен-
ција се осудени на превод, т. е. неопходно е тие да 
се приопштат на јазици со поголема фреквенција, а 
зошто да не – и на поголем пазар! За таа цел ни се не-
опходни добри преведувачи не само на македонски 
јазик туку и добри преведувачи од македонски на 
други јазици, како и беспрекорна стратегија за пла-
сман на тие преводи на просторите каде се говорат 
(читаат) тие јазици со голема фреквенција.

 Што се однесува до заштитата, развитокот 
и афирмацијата на јазикот, сметам дека тоа најмногу 
зависи од нас самите. Голем е бројот на јазици во све-
тот што веќе исчезнале, а сведоци сме и на фактот 
дека тие сѐ уште исчезнуваат. Притисоците и неги-
рањата, што често се резултат на дневнополитички 
притисоци од соседството и пошироко, на сѐ поглас-
ните националшовинистички тенденции особено на 
нашиве простори, не можат толку да му наштетат на 
јазикот колку што тоа го можеме ние самите. Еден 
мој дедо го споредуваше јазикот со животинче и ве-
леше дека ако го храниш ќе живее и ќе се плоди, а 
ако не го храниш – ќе липса! Според таа аналогија, 
ако јазикот и културата на јазикот ни се недоволно 
застапени во образовниот систем, ако јазикот не се 
негува во и низ медиумите, ако редовно не се поддр-
жуваат проекти (лингвистички, книжевни и сл.), тој 
може да биде доведен до сериозна опасност одна-
тре. Покрај тоа, ако не се негуваат и не се отвораат 
нови лекторати и студиуми по македонски јазик во 
светот, ако се нема стратегија за промоција на кни-
жевното творештво, тогаш таквиот индиферентен 
однос може сериозно да му наштети на сознанието 
надвор од земјата за лингвистичката посебност и 
следствено, за неопходноста нашиот јазик да постои 
и опстои во семејството на словенски и светски јази-
ци. Секако, на провокациите и на негациите во врска 
со јазикот треба да се одговори, но првенствено со 
силата на аргументите, а не со националшовинизам 
во спротивна насока.

Неправдите кон јазикот и идентитетот се пра-
шања на кои реагираше и Македонскиот ПЕН-цен-
тар со кој претседавате. Каква е моќта на Интерна-
ционалниот ПЕН кога светот е завладеан од кризи, 
војни (Украина), а многу писатели се под притисок 
или лишени од можноста да творат?

Јазикот и идентитетот се во тесна и неделива заем-
на врска, така што негирањето на едното повлекува 
негација и на второто. Тоа им е многу добро познато 
на националшовинистите кои или безочно сакаат да 
го понижат, повредат и уништат другиот или – уште 
поперфидно – различното да го прирамнат и да го 
придадат на своето, со цел да ги асимилираат вред-
ностите на другиот. И во обата случаи се врши бескру-
пулозно обезвреднување и бришење на сѐ што еден 
народ/нација со децении и векови го градел и што е 
дел од неговата идентитетска карта. Како член во 
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меѓународното семејство од над 100 центри, Македон-
скиот ПЕН-центар е заветен да ја следи и практикува 
Повелбата на Меѓународниот ПЕН и сите други доку-
менти што произлегуваат од неа. А таму јасно е нагла-
сено дека неговите членови „треба да се заветат дека 
ќе сторат сѐ што е во нивна моќ за да се отстрани рас-
ната, класната и националната омраза, со цел да се по-
читува идеалот според кој сето човештво на овој свет 
треба да живее во мир“. Во таа смисла, Македонскиот 
ПЕН-центар реагираше (во низа) на сите провокации 
во врска со македонскиот јазик и идентитет од страна 
на Бугарската академија на науки, на Рамката усвое-
на од Бугарскиот парламент и на бугарското вето за 
отпочнување на преговорите за членство во ЕУ. Исто 
така, поднесена беше и Декларација за одбрана на ја-
зикот и идентитетот, што беше прифатена и потврде-
на од Комитетот на писатели за мир при Меѓународни-
от ПЕН. Таа беше упатена и до Бугарскиот ПЕН-центар 
и до надлежните политички институции на Р Бугарија. 
Е сега, останува прашањето – што понатаму? Меѓуна-
родниот ПЕН не е организација што може да им нало-
жи почитување или извршување на своите одлуки, 
декларации и резолуции на тие на кои им се упатени. 
Тоа не го можат ни ООН, ни Европскиот совет и (како 
што веќе сме посведочиле) ни Европскиот суд за чо-
вечки права. Но важно е дека случајот е регистриран и 
осуден од меѓународни институции што, пак, може по-
натаму да се користи како аргумент плус во одбраната 
на јазикот, културата и идентитетот во други ситуации 
и пред други инстанци.

Во случајот на војни (како оваа во Украина), По-
велбата на Меѓународниот ПЕН јасно укажува на 
тоа дека „во сите околности, а особено во случај на 
војна, уметничките дела и библиотеките, човечкото 
наследство во целост, треба да остане недопрено од 
страна на националните или политичките страсти“. 
Во таа насока, сега се собираат и попишуваат сите на-
правени штети и злодела врз човечкото наследство 
што подоцна може да се користи како доказен мате-
ријал против агресорот. Исто така, во врска со војната 
во Украина, во процедура се и неколку резолуции што 
треба да се донесат на Светскиот ПЕН-конгрес што 
ќе се оджи на крајот од септември оваа година.

Вашето име е тесно поврзано и со уште една го-
лема институција – Струшките вечери на поезијата. 
Од претседател на УО до преведувач на многуброј-
ни светски поетски имиња, струшки лауреати, на 
македонски јазик. Што е за вас СВП?

Веќе се имам произнесено дека јас „пораснав“ и како 
човек и како автор со фестивалот Струшки вечери на 
поезијата. На него одев уште од студентски денови 
за да ги видам поетите од светот, но и за да го чујам 
„вавилонскиот џагор на јазиците“ што, како иден фи-
лолог, неверојатно ме воодушевуваше и привлекува-
ше. Значи, на СВП волонтирав во Прес-центарот уште 
како студент и таму полека почнав да стекнувам ис-
куство за пишување и преведување стихови, а потоа 
мојата прва поетска книга „Патување низ скршени 
слики“ (1984) ја доби наградата на „Млада Струга“ за 
најдобра дебитантска книга. Во меѓувреме се запо-
знав со голем број поети од целиот свет, а со некои 

од нив останав во постојана комуникација, што подо-
цна, со осамостојувањето на Македонија, се покажа 
како многу корисно, бидејќи престанаа да постојат 
комуникациите што претходно ги имаа воспоставе-
но Друштвата на писатели, па така личните контакти 
станаа неприкосновени за канење квалитетни поети 
на фестивалот. Кај нас како сѐ да започнуваше од 
почеток, а некои од моите познајници и пријатели 
кои веќе ги познаваа или имаа слушано за СВП во 
меѓувреме станаа водечки поетски имиња во светот 
и со задоволство ги прифаќаа поканите за учество 
дури и кога во регионот се водеа крвави граѓански 
војни, со што отворено му пркосеа на злото и праќаа 
ретко важна порака кон светот за опстојувањето на 
убавиот збор и добрината. Прилично рано бев избран 
за член на Советот на СВП, а потоа и за најмлад член 
во Комисијата за доделување на „Златниот венец“, 
за на крајот (во исклучително тешки времиња) да 
бидам назначен и за претседател на УО на СВП. Во 
време на мандатот (поради судир на интереси) ги по-
влекував моите книги од конкуренција за наградата 
„Браќа Миладиновци“, најпрестижната поетска на-
града кај нас што ја доделува СВП, за конечно, дури 
во 2018 година, мојата поетска книга „Небесна пан-
томима“ да се закити со неа.

Сѐ на сѐ, мојата соработка со СВП трае речиси не-
прекинато повеќе од четири децении, во текот на кои 
се наталожи огромен преведувачки корпус направен 
токму за потребите на овој меѓународен фестивал. 
Моите преводи се објавуваа најпрвин во билтените 
кои порано се правеа во текот на СВП, потоа во изда-
нијата „Кој е кој на СВП“, како и во бројни поединечни 
изданија на поети застапени во едицијата „Плејади“ 
и подоцна во „Версополис“. Но секако, најдраги ми се 
преводите што сум ги работел (најчесто самостојно 
или во соработка со други преведувачи) на добит-
ниците на наградата „Златен венец“, меѓу кои се Тед 
Хјуз, Јехуда Амихај, Шејмас Хини, В. С. Мервин, Томас 
Транстромер, Макото Оока, Нанси Морехон, Махмуд 
Дарвиш, Матеја Матевски, Беи Дао, Маргарет Атвуд, 
Ко Ун, Чарлс Симиќ, Амир Ор, Керол Ен Дафи, како 
и на годинешниот лауреат Шунтаро Таникава. Исто 
така сум уредувал, приредувал и преведувал голем 
број тематски антологии од македонската современа 
поезија на англиски јазик, како и книги од македон-
ските лауреати на наградата „Браќа Миладиновци“, 
што е од голема важност за афирмација на нашата 
поезија во странство. 

 Затоа сметам дека, да ја немаше СВП и нејзините 
изданија на македонски јазик на дела од врвни свет-
ски поетски имиња, нашата поезија бездруго ќе зао-
стануваше далеку зад светските поетски процеси, но 
како што сега стојат работите, таа не само што пред-
ничи според својот квалитет во нашето поблиско оп-
кружување, туку не го губи чекорот ни со светските 
поетски текови и трендови. Истовремено, сето тоа 
што досега е сторено во рамките на СВП за афир-
мација на македонската поезија во светот ја напра-
ви неа интересна за странски издавачи, па дали со 
индивидуални изданија или со антологии, таа може 
да се регистрира во разни делови од светот. Но се-
пак, сметам дека можеше да се стори уште повеќе, 
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особено ако Македонија имаше соодветна издавачка 
политика и вистински издавачи-промотори на маке-
донската книжевност во светот.

Како стојат нештата со современата македонска 
книжевност и нејзината преведеност на странски 
јазици? Од што зависи тој процес на претставување 
на друг јазик и правиме ли доволно во тој дел?

Без оглед на тоа колку брзо напредуваше книжев-
ниот превод како суштинска потреба во Македонија 
по осамостојувањето, потребата од него е сѐ уште го-
лема, а особено преводот од македонски на други ја-
зици. Сѐ уште бројот на такви врвни книжевни преве-
дувачи, би рекол, може да се изброи на една рака. Со 
цел да се подобри состојбата, неопходно е да се ин-
тензивира и поддржува интересот за таков вид пре-
вод на филолошките катедри и институти во земјата. 
Свесни за потребата, УО на СВП по моја иницијатива 
и раководство основа Преведувачка работилница по-
светена на македонски автори, што успешно работе-
ше од 2004 до 2006 година и која за само три години 
успеа да профилира млади преведувачки кадри кои 
и ден-денес се носечки во преведувачката активност 
од македонски на други јазици. За жал, работилни-
цата не наиде на разбирање и поддршка (и покрај 
баналниот финансиски трошок) од следните рако-
водства на СВП, така што нејзиниот крај го потврди 
правилото дека кога кај нас нешто ќе се затвори, теш-
ко може повторно да се отвори или возобнови. Како 
што сега стојат работите, за потребата од превод на 
своите дела македонските автори се снаоѓаат кој 
како знае и умее, така што сета таа активност повеќе 
наликува на тешка импровизација отколку на добро 
организирана и разработена активност што ќе произ-
веде висококвалитетни книжевни преводи.

Каква е македонската современа книжевна сце-
на? Што читате, на што се радувате и што со драго 
срце би превеле и претставиле надвор од македон-
скиот јазик?

Би се надоврзал на еден од претходните одговори. 
Сега имам време да читам обилно и критички. Oчи-
гледно е дека нашата книжевност, таква каква што 
е, си има свој специфичен развиток и по осамостоју-
вањето на државата. Имено, евидентни се напори-
те кај генерациите што следеа да го држат чекорот 
со најсовремените тенденции во литературата и 
истовремено да ја негуваат и надградуваат домаш-
ната книжевна традиција. Ме радува брзиот и ква-
литетен подем на кусата и на романескната проза и 
со особено задоволство ги читам делата на авторите 
од поновите генерации. Но бидејќи сум првенствено 
поет, до извесен степен ме загрижуваат состојбите во 
поезијата. Не е дека ни недостига квалитетна поезија, 
туку дека сѐ повеќе се објавува поезија со лош или 
осреден квалитет, но со изразена и арогантно сроче-
на амбиција што небаре огномет се промовира себеси 
како нова поезија („оригинална“, „експериментална“, 
„пост-пост...“ и сл.). Налетот од таквиот „експери-
мент“ и „оригиналност“ ме тера гласно да речам: на-
лет од таквиот квалитет! Имено, во сѐ поочигледното 
отсуство на печатената периодика и на веќе прет-

ходно споменатата рецензентска критика во проце-
сот на обликување на еден млад автор (и воопшто 
на секој автор), којашто колку-толку врши првична 
нивелација на некои вредносни критериуми во врска 
со делото и на тој начин го воведува во книжевната 
средина, се сместија новите електронски медиуми. 
Тие, меѓу другото, однапред нудат и обезбедуваат 
анонимност како на „уметникот“ така и на „публика-
та“, но притоа не го прават ниту „уметникот“ уметник 
(со чесни исклучоци, се разбира), ниту „публиката“ – 
публика, а уште помалку оценката на уметничкото 
дело – критичка, бидејќи таа се сведува на броење 
„лајкови“ и „емотикони“.

Заклучно, можам да речам дека сѐ уште длабоко 
им се поклонувам на четирите музи на поезијата (од 
вкупно деветте) и без трошка сомнеж би сакал да им 
порачам на поетите помлади од мене: внимавајте, по-
етскиот израз во различни епохи, периоди и епистеми, 
од различни мислители и автори, бил третиран како 
еднаков со или ставан дури над философската мис-
ла! Затоа, тука не може да има инаетење со она што 
отсекогаш е етаблирано како поетски израз или фор-
ма. Колку за пример, трендот во мигов е пишување 
наративна поезија, односно пласирање на прозен ис-
каз со вештачки и неуки прекини на својата природ-
на, линеарна (хоризонтална) презентација (јас тоа го 
нарекувам „силување во стихови“), сѐ со цел да биде 
претставен како „поетска творба“. Уште на почетокот 
од претходниот век еден од најрадикалните експери-
ментални, модерни поети, Езра Паунд, ги предупре-
дува младите автори и им вели: „Немојте да мислите 
дека кој и да е интелигентен човек ќе биде измамен 
при вашиот обид да ги избегнете маките на тешката 
уметност каква што е добрата проза со тоа што ќе го 
раситните вашиот состав во стихови“. За мене оваа 
предупреда сѐ уште важи и се трудам да им ја испора-
чам на сите лековерни „автори“ со една додавка дека, 
ако не успеале во прозниот жанр, не е можно (а уште 
помалку чесно) прозниот неуспех да го пласираат и 
„продаваат“ како успешна поезија!

Што се однесува, пак, до прашањето за преведу-
вање дела од наши автори, веднаш да речам дека 
речиси и нема значаен македонски поет кого не сум 
го превел и не сум го претставил (макар и со неколку 
песни) во некое меѓународно списание или во некоја 
антологија објавена на англиски јазик вон од земја-
та. Но во последно 
време станувам 
сѐ попребирлив 
при одлучувањето 
кого да го преве-
дувам. Којзнае, мо-
жеби во тоа имаат 
удел и моите сѐ 
построги крите-
риуми, согледби 
и сфаќања за тоа 
што е поезијата 
како врвна умет-
ност на зборот?!
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НЕБЕСНА ПАНТОМИМА (ИЗБОР ПЕСНИ)

ЗОРАН АНЧЕВСКИ

ДИВИ КОЉИ

За слободоумните 

Дивите коњи не носат пораки
по крвавите воени врвици,
туку гордо бодинаат вон битките,
ги презираат наконтените витези
сосе амблемите на бојните штитови
и симболите на барјаците и шлемовите,
подоко ги гледаат разгалените дами
што со шамивчиња ги поздравуваат мртвите...
 
Дивите коњи ги чека прегратката
на зајдисонцето и меката Кумова слама
спрострена во Елисејските квечерини
по која со смирен галоп и лесна прелест
ја изведуваат својата велелепна
небесна пантомима:
сеат дробни ѕвезди од копитата,
веат млечни патишта од гривите
што ја испишуваат историјата на ветерот
врз пасмото на мрачната вселена
и подбивно ги гледаат војните
од крстопатите на соѕвездијата.

Бистра, 2015

СВЕТУЛКИТЕ 

Светулките во оваа небесна мижитатара
(загубени души на добри луѓе),
еден ден или ноќ ќе ги снема, 

а тој што попусто ќе ги бара
под гнилите лисја и во светите ноќни сенки,
ќе мора да се облече во нова тишина
и кроце-кроце да се вознесе меѓу ѕвездите
со отворени дланки за јадри зборови. 

СЕКОЈ ДЕН 
 
Секој ден вршам проверка
на стварноста:
да не е лита,
молци да не ја јадат,
да не капе,
’рѓа да не ја фаќа.
 
Секој ден вршам попис
на чувствата:
да не се поарчиле,
да не скршнале на погрешен пат,
далдисани по вечна пролет –
привлечна ко привид,
а сепак недофатна.
 
Секој ден
ми е доволно непознат
за повторно да го живеам
наспроти заборавот
што ми ги мете стапалките.
 

Секој ден ме исполнува
со жизнена возбуда,
ме ослободува од примките на ноќта
и ме тера напред кон висините
полни со птичји кикот.
  

ДЕНОТ ВРЗ НАШИТЕ ЛИЦА

Денот врз нашите лица 
може да се измери со капка дожд 
што се лизга по образот 
и наоѓа утока во усните.

Убавите почетоци секогаш доцнат 
и доаѓаат со потсмешливи прашалници.

Затоа се будиме предоцна 
од големите историски кошмари 
небаре сме преспале векови 
од незнаење и тапкање в место.

Мислевме дека стануваме 
сè помлади и помлади

во мугра во која нема роса 
во воздух што не цвета – 
распупен сал од куси мигови 
неизвесна нежност.

Китка од шарени предупреди 
ни виси на вратот ко лавров венец – 
некој друг тоа ни ги простира стапалките 
по рогозината на времето.

А денот врз нашите лица?...

Него секогаш помно ќе го читаме 
и ќе му се молиме за прошка – 
за малку неизвалкана радост 
пред ноќта без трошка разбирање.

ГОРКА КОМЕДИЈА 
(сонет во слободен стих)

Има нешто што човека го мачи повеќе 
од стравот од смртта, оти таа е сал миг, 
како и раѓањето, а животот е нешто друго 
на кое смртта ни спротивност не може да му биде.

Тоа е кога животот се претвора во плач 
и смеа по мали, плашливи нешта, 
што иако никогаш не сме ги сториле, 
постојано нѐ следат и нѐ јадат:

се жалиме со зборови на кои не се сеќаваме; 
(значењето им е чкрипеж по скршено стакло) – 
плачеме по слики што ќе се случат утре;

се смееме со гадливост за тоа што се случило вчера, 
во кое никогаш не се родиле доволно зборови 
за смешната приказна што ни се одвива сега.
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СТАВ ЗА СТАВОВИТЕ
(НАМЕСТО ЗА 
МАКЕДОНЦКИТЕ 
СТАВОВИ)

Многу често се соочувам со чудни, понекогаш неразбир-
ливи, многупати нелогични ставови на луѓето што ме оп-
кружуваат. Секако, често знам дека и моите ставови не им 
се ниту јасни ниту прифатливи на другите, но научени сме 
да живееме со прифаќање на разликите, и тоа е она што 
животот го прави шаренолик, интензивен, предизвикувач-
ки. Но времето во кое живееме, брзите промени, различните 
влијанија и пребрзиот проток на информации внесуваат не-
веројатна променливост, колебливост и брза трансформа-
ција на ставовите, кои некогаш ми претставуваа темел врз 
кои градев свои слики за објектите и настаните, за луѓето 
што ги среќавав, за односите, за вредностите. 

Што се случи со старата добра категорија „животен став“, 
со тенденцијата на поединецот да процени, да изгради и 
цврсто да застане зад својот став?

Колку често ни се случува да ги смениме своите ставови 
под влијание на евтини пропагандни сеанси, под влијание 
на „авторитети“, под притисок на „колективното мислење“, 
а притоа сопствениот став да го закопаме длабоко во себе 
и да му овозможиме тивко да нѐ разјадува и да војува со 
нашата свест? Дури и до мера да влијае врз нашето здравје, 
ако сме склони кон емпатија, самокритика и самоанализа.

Ако се свртиме кон дефинициите и толкувањата на пои-
мот став, ќе се соочиме со чист поглед: ставот е еден од те-
мелните поими за разбирањето на општествениот живот, а 

подоцна и за социјалната психологија во најопшта смисла. 
Оттаму следува дека ставот на поединецот му овоз-

можува да стекне стандарди за своите постапки, со што 
полесно и попродуктивно може да ги оценува и класифи-
цира ситуациите и објектите со кои се среќава, а со што 
си создава простор за полесно и побрзо снаоѓање во си-
туациите во кои дејствува и за адаптирање на светот што 
го опкружува и во кој се вклопува. Во првата половина на 
дваесеттиот век Гордон Алпорт го дефинира ставот како 
ментална и невролошка дисперзија, која е организирана 
врз основа на искуството и е директен и динамичен од-
говор на реакцијата на друг поединец кон некоја состојба 
или објект на кои се однесува. Од таа дефиниција се из-
двојува следното: ставот е психолошка категорија што не 
може да се доживува директно, па не може ни директно, 
туку само индиректно, да се мери; ставот се темели врз 
искуството и може да се развива како последица на едно 
или повеќе директни и индиректни искуства. За разлика од 
ставот што произлегува од индиректни чинители, ставот 
што произлегува од искуство со некој објект или од иску-
ство од некоја ситуација, по правило, треба да резултира 
со поголема усогласеност помеѓу ставот и однесувањето 
на поединецот, и да ја зголеми одржливоста на ставот во 
времето, а со тоа и неговата отпорност на промена. 

Да сумираме, во наједноставната форма што ја нуди 
науката во осумдесеттите години од минатиот век, ста-
вот е множество од сите мисли што се јавуваат за време 
на антиципирањето на комуникацијата, во текот на кому-
никацијата, како и во времето по комуникацијата, кога се 
анализираат содржината, квалитетот и ефектот на кому-
никацијата. Значи – пред, во и по комуникацијата, ние сме 
нераскинливо врзани со својот став.

Секако, нашите ставови треба да бидат управувачи на 
нашите однесувања, нашите вреднувања, а со тоа и на-
шата поставеност кон средината, времето, ситуациите и 
објектите што нѐ опкружуваат. Според оваа дефиниција, 
ставот е нешто зад што вреди силно да се застане и што 
вреди да се брани, како лично засолниште, забран, во кој 
поединецот го има својот свет, своето наследство, својата 
исполнетост со стекнатите знаења и искуства. Одлика на 
квалитет, на самопрепознавање, на индивидуалност.

Но она што нашето време ни го разоткрива во поглед на 
„имањето став“ е нешто што полека ги урива темелите за 
уверливоста на ставот. Сѐ почесто се среќаваме со молска-
вичната брзина на менување ставови, како поединечните 
така и колективните, општествените. Навидум цврстата 
категорија во чие креирање учествуваат три клучни ком-
поненти: емоционалната – внатрешните реакции кон објек-
тот на ставот; когнитивната – знаењето и уверувањето за 
објектот на ставот; и бихевиорална – надворешните реак-
ции (однесувањето) кон објектот на ставот – наеднаш ста-
нува лесно променлива, разнишана и неуверлива. 

Истражувачите тврдат дека најчеста причина за толку 
лесното и брзо менување на ставот (уверувањето) лежи 
во социјалните влијанија, пред сѐ, на добро осмислените 
медиумски пораки во чие создавање сѐ почесто се кори-
стат врвни научни истражувања насочени кон процесот на 

Гордана Јовиќ-Стојковска

СТАВ
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сугестивното влијание – кој, кому, што му кажува (како т.н. 
сублиминални пораки). Прифаќањето „не наши“ ставови 
лесно добива сопствено јавно оправдување (најчесто сами 
создаваме ситуации во кои можат да се најдат надвореш-
ни оправдувања за сопственото однесување), кое не е во 
согласност со личниот став, но тоа оправдување неретко 
не е во согласност ниту со внатрешното прифаќање, што 
пак доведува до уште поостар судир помеѓу однесувањето 
и ставот.

Модерната теорија на пропагандата и нејзиното влијание 
врз поединецот се стреми, пред сѐ, кон брзо, централно на-
сочување на пораката што треба да предизвика висок сте-
пен на внимание кон целниот корисник. Еден од најлесните 
начини за остварување на таа цел е да се влијае врз емо-
циите. Во подготовката на тоа влијание се користи огромна 
машинерија што произведува слика на стручен, привлечен 
презентер, кој со одбрани, добро избалансирани аргументи 
најнапред привлекува внимание, ги модулира и на крај не-
ретко ги менува ставовите на примачот и покрај неговата 
интелектуална, самокритична и емотивна неприемчивост. 

Промената на ставовите, колку и да се чини едностав-
на, кај секој поединец создава процеси (позитивни и(ли) 
негативни), кои влијаат врз неговото однесување, но и врз 
емотивниот, духовниот спокој. Кога кон менувањето ста-
вови би воделе само процеси со висок когнитивен напор, 
тоа би значело дека внимателниот примач на пораката е 
подготвен пасивно да ја регистрира информацијата што 
му се презентира, да ја оцени веројатноста, да произведе 
нова информација, да ја подложи на личното искуство и да 
донесе конечна проценка. Но брзиот развој на медиумско-
то присуство, и леснотијата за пласирање на медиумските 
производи, водат кон промена на ставот без преголемо тро-
шење когнитивна енергија, со која се активираат потребни-
те периферни механизми.

За промена на ставот, во кратки црти, како најупотребу-
вани можат да се наведат условувањето и повтореното 
излагање.

Некои ставови се менуваат со директно асоцирање, со 
спарување визуелни прикази, со зборови, со дејствување на 
други личности со пријатен (поретко непријатен) однос кон 
одреден објект. Таквото влијание врз примачот предизви-
кува пријатна (пријателска) или непријатна (непријателска) 
реакција, што без голем напор на примачот, ја врши намис-
лената промена.

Исто така, зачестеното или повторуваното искажување 
може да биде доволно за промена на ставот (мислењето). 
Старата добра поговорка: „Многупати повторената лага 
станува вистина“ е сѐ поприсутна, но и покрај нејзиното за-
честено повторување, таа не е доволно мотивирачко „чкра-
пало“ за да алармира и да повика на напор за донесување 
вистински суд и на обид да се презрат маркетиншките и 
консументските мамки на кои сме постојано изложени.

Да не помисли некој дека сум конзервативен противник 
на менувањето ставови. Се разбира дека не сум. Промена-
та на ставовите е процес што нѐ следи низ животот и кој, 
всушност, треба да го отсликува нашиот раст, напредок, 

проширувањето на видиците. Но дали е возможно молска-
вичното менување ставови (какво што секојдневно гледа-
ме кај политичарите што ја носат одговорноста за народите, 
за општествата, за државите, па и за планетата, во најмала 
рака) да е исправно, и дали таквиот тренд може кому било 
да му донесе добро?

Секако дека немам одговор на поставеното прашање. 
И моите ставови се збунети. Да навлеземе малку во сфе-
рите на она што ни е најпознато и најлесно. Книжевноста, 
уметноста. Помнам време кога имавме јасни ставови кон 
определени дела дека се „шунд“, за уметнички дела дека 
се „кич“. Во времето кога бев дете стриповите беа осуду-
вани и наставниците им забрануваа на децата да ги читаат. 
Помнам дека како дете се чудев зошто... Па и тоа беа сли-
ковници, најчесто црно-бели, но никако не беа неинтересни. 
Потоа следуваа филмови и серии со научнофантастични 
карактери, како „Sвездени патеки“, на пример, па определе-
ни музички групи, како „Дип парпл“...

Сѐ во свое време, би рекле, работите се менуваа, стерео-
типите бледнееја, а јас како малку повозрасна сфатив дека 
истата таа наставничка што жестоко ги напаѓаше „Загор“, 
„Марти мистерија“, „Алан Форд“ или „Флеш Гордон“, всуш-
ност, голта „Љубовни викенд романчиња“. Но во случајот 
на книжевните четива, менувањата ставови или лажните 
прикажувања на ставовите, за свои последици имаат мали, 
трагикомични, понекогаш и симпатични завршетоци. Освен 
ако станува збор за жирирања, доделувања награди, фа-
воризирања и слично. Но дури и таму не доаѓа до некои 
тектонски последици. (Освен можеби за некој засегнат по-
единец.)

Менувањето ставови преку потрошувачкиот концепт 
носи последици, позитивни или негативни, како кому. По-
следици се намалувања на работни места, гасења на пома-
ли фирми, но и зголемувања на големи концерни и раст на 
капиталот кај големите производители.

Но менувањето ставови од страна на малцински групи 
(политичките избраници на еден народ), кои се рапидни, 
често необјасниви, најчесто со огромни последици врз цели 
општества и народи, се нешто над што треба длабоко да 
се замислиме, па и на кое треба да му се спротив-став-име!

Така и јас, нормален, сосема нормален менувач на ставо-
ви, некој што веќе и не е сигурен што е шунд и кич, што е 
вистинска уметност, некој чии уши се свикнати на секакви 
вибрации, некој што ретко (но возможно) ќе се согласи со 
мнозинството дека нешто е подобро од другото, слепо не 
го менувам ставот дека постојат ставови што не смеат да 
се менуваат. Како правото на слобода. Или правото на ли-
чен избор. Или слободата на говор... Правата на обичниот 
човек, извлечени од нивните исконски, животни, искустве-
ни ставови.

И да, сето ова можеше и да не се напише, можев едно-
ставно да кажам:

Овој текст го напишав на македонски јазик – јазикот што 
го љубам, јазикот на кој љубам, јазикот на кој ме љубат, 
јазикот што ме определува како дел од македонската 
книжевност.
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СНЕЖАНА 
МЛАДЕНОВСКА-
АНЃЕЛКОВ  

Снежана Младеновска Анѓелков (1977, Скопје) дипло-
мирала на ФДУ на отсекот за филмска и ТВ-монтажа во 
2000 г., а во 2012 г. се стекнува со звањето магистер по 
уметности – област филмска и ТВ-монтажа. Нејзиниот 
прв роман „Единаесет жени“ (2011, ИЛИ-ИЛИ) ја доби на-
градата „Роман на годината“ на „Утрински весник“.

Во 2014 година ја издаде филмско-есеистичката книга 
„Слики со животна уверливост“ (ИЛИ-ИЛИ) посветена на 
документарните филмови на режисерот Владимир Бла-
жевски.

Како автор е застапена во антологиите „Revija malih 
književnosti“ (2013) на Udruga za promicanje kultura 
„Kulturtreger“, „Best European Fiction 2017“ и „Contemporary 
Macedonian Fiction“ (2019) на Dalkey Archive Press. „Молчи 
со отворена уста“ (2019, ИЛИ-ИЛИ) е нејзин втор роман. 
Има обемно искуство во монтажа на документарни фил-
мови и репортажи.

ИЗВАДОК ОД „„МОЛЧИ СО ОТВОРЕНА УСТА“ 
(Или-Или, 2019)

НЕ ТОЛКУ ОДАМНА

Не треба да замижам за да се присетам како се случуваа 
нештата. Ако малку ја изострам мислата, го гледам и ликот 
на татко ми кога вели дека ова дете со „кожа бела како снег, 
со усни црвени како крв и со коса црна како абонос, ќе го 
носи името...“ Така беше. Се сеќавам на сѐ.

Тоа септемвриско утро се разбрани од пробивниот глас 
на татко ми. Уште од ходникот, пред вратата на болничка-
та соба, ја слушав расправијата околу фотографскиот апа-
рат марка „Бајрет k100“, тукушто излезен модел на пазарот 
изработен во Источна Германија, што татко ми го набавил 
како замена за стариот расипан фотоапарат именуван само 

„Бајрет“, а кој сестра ми случајно го уништила, мавтајќи го 
од радост дека станала постара сестра или затоа што не 
се согласува со тоа јас да носам име на Дизниева принцеза. 
Татко ми ја караше сестра ми многу гласно, војнички, а мајка 
ми го смируваше, велејќи му дека сега не е ниту време, ниту 
место за расправии. „Ќе се поправи“, му рече. „Кој?“, праша 
татко ми, „детето или апаратот?“

При напуштањето на Гинеколошко-акушерската клини-
ка во Скопје, со регистерски број 3123, од креветот со број 
44, испишана е родилката која на свет донела женско чедо 
со тежина при раѓање 4.000 грама и должина од 54 санти-
метри, со не падната папочна врвца и со примена вакцина 
Бе-Се-Же „in derm“. Единствена фотографија од денот на 
моето раѓање е онаа на татко ми клекнат до сестра ми на 
тревникот пред Гинекологија далечната 1977 година.

Го паметам првото заедничко фотографирање со поларо-
идниот апарат на чичко Ненад Брестовац. Тоа беше на про-
славата на првиот роденден на неговата ќерка Александра, 
Сашка, уште додека живеевме во градбите на два ката на 
„Руди Чајавец“. Многу години подоцна дознав дека Руди 
бил пилот кој загинал во Народноослободителната војна и 
потоа бил прогласен за народен херој на Југославија. Беше 
пријатна безгрижна атмосфера и сите се смееја на сестра 
ми, која ја шмукаше водата од тукушто ставените алишта 
за сушење на заедничкиот балкон пред влезната врата. Таа 
активност ѝ предизвикуваше задоволство и кога се пресе-
ливме во старо-новиот стан во Острово веднаш до новата 
железничка станица.

Сирената на возовите што пристигнуваа на пероните 
ќе биде составен дел од моето детство. Често замислу-
вав дека патувам некаде со воз, особено откако се појави 
серијата „Булки крај шините“. Дури и во мојот „Spomenar“, 
книга-пополнувалка, еден вид дневник, многу популарна 
во осумдесеттите години, имаше еден текст што го знаев 
наизуст, токму заради возовите. „Putujem. Na nekoj stanici 
izađem, nikad ne ostajem. Jer ova pruga je pustinja a voz samo 
jedan. Putujem toliko godina, a kondukteri neće da kažu gde 
sam krenuo, ni gde ću da stignem.“ Хрватскиот писател Франо 
Барас во тоа време не ми значеше многу. Тогаш, во осум-
десеттите си ги сакавме нашите Оливера Николова, Ванчо 
Николески, особено Киро Донев, затоа што ми беше многу 
забавно да ги фаќам ракчињата во потокот покрај неговата 
викендичка, каде што една летна сабота отидовме на гости 
со моите родители и уште некои пријатели на писателот.

Најчесто патувавме во Куманово, со белата „застава 
101“, од југословенско производство, со регистерски та-
блички SK 955-32. Дворот на куќата во која татко ми го 
поминал детството и тинејџерските години, истиот, не-
променет, од мигот кога татко ми ја напуштил куќата на 
своите старатели и заминал на студии по архитектура во 
Скопје, со секирата забодена во трупецот врз кој се сечеа 
цепеници, отсекогаш ми беше привлечен. Беше простран 
и полн со цветни леи покрај оградата каде што најчесто 
се создавале семејните фотографии. Истите тие, уред-
но сместени во кожени фотографски албуми, грижливо 
заштитени со тенка проѕирна хартија, многу години по 
нивното создавање ги разгледував со часови, обидувајќи 
се да ги запомнам сите црти на лицата чијшто генетски 
материјал го носам во себе, како што најчесто ме подучу-
ваше татко ми. По басамакот јурев угоре во горните соби 
да се воодушевувам на ѕидовите ишарани со арабески 
од цвеќиња со златна боја на светлозелена основа. Ста-
рите ормани за гардероба и витрините со порцелански 
филџанчиња во минијатура на кои е вгравирано KraTzen 
со осумкрака ѕвезда во триаголник, со тацнички и чајни-
чиња како за детска игра, уште тогаш си зацртав дека 
треба да бидат мои, дел од мојот дом. 

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
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ЕЛИЗАБЕТА 
БАКОВСКА

Елизабета Баковска (1969) дипломирала и ма-
гистрирала на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ во Скопје, на Катедрата за англиски 
јазик и книжевност. Докторирала на тема од об-
ласта родови студии на Институтот „Евро-Бал-
кан“. Преведува, пишува поезија, проза и кни-
жевна теорија и критика. На македонски јазик 
ги превела Надин Гордимер, Вилијам Фокнер, 
Бора Ќосиќ, Давид Албахари. Нејзина поезија, 
проза и критички текстови се преведени и обја-
вени на англиски, шпански, романски, бугарски, 
словенечки, српски, црногорски јазик.

Ги објавила книгите: „Житие на нашата љу-
бов“, поезија (Маседониа Прима, 2003), „Четири 
годишни времиња: раскази за суштински неш-
та“ (Блесок, 2004), „Состојби на духот и телото 
по триесеттата“, поезија (Блесок, 2005), „На пат 
кон Дамаск“, роман (Слово, 2006), Варварите сè 
уште пишуваат поезија“, поезија (самостојно из-
дание, 2015), „Сопствена соба, сопствено гето: 
женското писмо во современата македонска 
проза“, книжевна теорија/критика (самостојно 
издание, 2016), „Тринаесет осврти за книжев-
ни и слични дела“, книжевна критика (Блесок, 
2018), „Последните голтки: раскази за суштин-
ски нешта, вторпат“, раскази (самостојно изда-
ние, 2018), „Во главата слушам песна“, раскази 
(Или-или, 2020), „Мајката и инаквите приказни“, 
раскази за деца (самостојно издание, 2020), „Во 
главата пишувам расказ“, раскази/фотокнига 
(коавторство со Сашо Димоски, самостојно из-
дание, 2021).

РАСКАЗ од „ПОСЛЕДНИТЕ ГОЛТКИ:  
раскази за суштинските нешта, вторпат“ 
(самиздат)

МОЈОТ ПОМАЛ БРАТ

Одам да го земам од работа. Свежо е пред шест, 
тивко е ова рано утро во средината на јули. Изле-
гува од стражарницата, завлекувајќи ја по малку 
едната нога. Изненаден е. Повисок е цела глава од 
мене, мојот помал брат. Никогаш не ја врати сета 
тежина, сите цврсти мускули што еднаш ги имаше, 
униформата по малку му виси на рамениците. „Дој-
дов да те земам“, му велам, а тој се насмевнува. 
Знам дека се насмевнува, иако некој друг можеби и 
би се зачудил од тоа несмасно кривење на усните. 

Стоиме надвор, на пустата улица која води кон 
куќата во која пораснавме, пред гимназијата во 
која учевме. Мојата малечка кола стои пред него-
вата малечка стражарница. Сами сме, никој друг 
освен нас не се разбудил. „Како е тато?“ ме прашу-
ва. „Не е добар“, му велам. „Мора да биде подобар“, 
ми вели тој. Нишам со главата. „Тешко е“, му велам. 
„Мора да биде подобар“, повторува тој. Рацете му 
се на половината, се потпира, мачно му е да стои, 
но стои. Ја чекаме замената.

Често одевме на одмор на крајот од летото. Се-
когаш имаше барем по еден врнежлив ден, па по-
некогаш игравме карти во бунгаловот, а понеко-
гаш се каравме и се тепавме. Но еднаш татко ми 
нè однесе в езеро. До половина во вода, повеќе ја 
држеше јадицата отколку што ловеше риби. Небо-
то беше клапнато од тежината на сивите облаци, 
водата беше немирна, а ние двајцата се боревме 
со бранчињата, токму пред да заврне. „Ќе си игра-
ме Дики и Атина Бојаџи, важи?“ му велам и така 
почнуваме, јас шлапам низ водата како да го пре-
пливувам Ла Манш, тој шлапа по мене. Има гума 
за пливање, гумата го држи горе над водата, бран-
чињата го носат, се смееме и се довикуваме. Татко 
ми упорно ја фрла јадицата, паѓаат првите капки. 
Сами сме во езерото, ние тројцата, сами до каде 
што ми догледуваат очите...

Доаѓа замената, се потпишуваат, си разменуваат 
два-три збора. Влегуваме во колата, одиме дома. 
Го вртам клучот, моторот се пали, тргнувам. Нема 
да му кажам дека татко ми ми умре на раце пред 
само два часа. Нека му каже некој друг, нè чека-
ат дома. „Се сеќаваш кога одевме на одмор, кога 
бевме мали?“ го прашувам, а тој се насмевнува. 
Мојот помал брат. 

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
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РУМЕНА 
БУЖАРОВСКА

Румена Бужаровска (1981, Скопје) е писателка, пре-
ведувачка и професорка. Авторка е на четири збирки 
раскази („Чкртки“, „Осмица“, „Мојот маж“ и „Не одам ни-
каде“), книгичка кратки фикции („Спиј“), како и на студија 
за хуморот во современиот американски и македонски 
расказ („За смешното: теориите на хуморот низ призмата 
на расказот“). Збирките ѝ се објавени на просторот на по-
ранешна Југославија, Германија, Унгарија, Италија и САД. 
Стипендистка е на Меѓународната книжевна програма на 
Универзитетот во Ајова, САД, добитничка е на наградата 
„Едо Будиша“ во Хрватска, а во 2016 година е прогласена 
за еден од најинтересните нови книжевни гласови во Ев-
ропа од платформата Literary Europe Live. Преведува од 
англиски на македонски (Џон М. Куци, Луис Карол, Тру-
ман Капоти, Ијан Рид, Фланери О’Конор) и предава аме-
риканска книжевност и преведување на Филолошкиот 
факултет во Скопје. Соосновачка е на иницијативата за 
раскажување женски приказни „ПичПрич“. 

ИЗВАДОК ОД „„ДНЕВНИК, 2020“  
(објавен во Фрактура и Бука, наскоро и во 
Антолог)

Проект работен со Лана Басташиќ (Бих), Никола Николиќ 
(Црна Гора), Луиза Бухарова (Хрватска), Дијана Матковиќ 
(Словенија) и Данило Луциќ (Србија), во кој секој автор пи-
шуваше за два месеца од годината. Кога Лана Басташиќ го 
предложи овој проект на крајот од 2019 година, не бевме 
свесни дека ќе пишуваме дневник во пандемија. 

14 март, Маврово
Сонував дека сум му се јавила на комшијата да му ги дадам 

морковите и да му кажам за мачката. Ало, Димитар, му реков 
во сонот. Ти ги носам морковите. Димитар се израдува. Еј, 
вчера ти ја најдовме мачката умрена пред врата. Андреј ја 
однесе во шумата... Го чекам Димитар да ми одговори, но 

слушам молк и воздишки. Сфаќам дека почнал да плаче. 
Ало, велам. Воздишките стануваат кратки, испрекинати. 
Умрела од природна смрт. Не беше распадната. Може се 
смрзнала, кажувам во молкот. Слушам само позасилено 
плачење, се претвора во стенкање, малку во липање. Не 
знам што да правам, па го спуштам телефонот. 

15 март, Маврово
Не му се јавив ни вчера на комшијата. Ми беше страв после 

сонот. Денес почна да паѓа сериозен снег. Андреј и Коста 
ја симнаа колата долу на патот, за да не ја натрупа и да не 
можеме да си одиме, од што ни е страв бидејќи состојбата 
се менува од ден на ден и не знам колку сакам да заглавам 
овде, наспрема тоа да заглавам во Скопје. Искрено, можеби 
и сакам да заглавам тука. Како и да е. 

Се симнаа да ја паркираат колата и да купат јајца од 
продавница. По пат ми текна дека трите кила моркови се 
во колата. Мора да му ги дадам на Димитар, си реков, и му 
се јавив на Андреј за да ги качи пешки до горе. После му 
се јавив на Димитар. Му кажав за морковите. Зборувавме 
малку за вирусот. 

Па му реков дека пред врата сме нашле мртва мачка. 
Мртва мачка? Каква мачка? рече Димитар и почна веднаш 
да плаче. Велам, една шарена. Плачот се засилува. Го 
слушам како се врти и ѝ вели на девојка му: Агира из дед! 
и потоа уште многу плачење. Каде, како? Ме прашува. Му 
кажувам дека сме ја нашле мртва пред врата кога сме 
стигнале вечерта и дека Андреј ја однел во шумата. Каде? 
Каде? вели тој низ солзи, низ липање, и сака таму да го 
однесам, а јас не знам каде е оставена мачката. Чекај, едвај 
изустува, сега ќе дојдам.

Му се јавувам на Андреј. Брзо да одиш кај Димитар и да 
му покажеш каде е мачката! сета се тресам и се потам. 
Димитар пак ми ѕвони, ме прашува во каква состојба била 
мачката. Дали имало крв. Му кажувам дека била умрена од 
природна смрт и дека била здрвена пред вратата. Многу 
ми е жал, изустувам додека слушам липтежи од другата 
страна на слушалката. 

16 март, Маврово
Проблемот со оваа пандемија е што работите се менуваат 

од час во час. Не сум сигурна што сум мислела завчера, затоа 
што е различно од тоа што сум го мислела вчера, а веќе 
истото не го мислам денес. Не знам што ќе мислам утре, а 
не за еден месец. Престанав да се залажувам дека можам 
нешто да предвидам. Не можам ништо да предвидам и 
немам право за ништо. Не сакам да прогнозирам. Сакам 
само да прогнозирам дека ова ќе помине, затоа што така 
ми е полесно. Ама како за инает, само на црно мислам. Како 
и другите луѓе, од чии паники се гадам, и јас имам црни 
сценарија. И јас потпаѓам под идејата дека треба да се 
снабдам со работи за да имам утре што да јадам. И јас се 
плашам дека нема да имам парацетамол ако се разболиме 
јас или Андреј. Се плашам дека моите ќе умрат. Се плашам 
дека брат ми ќе се разболи, а има астма. Се плашам за тетка 
ми и тетин ми во Америка. Си замислував како кучињата 
на братучед ми во Америка ќе гладуваат. Потоа си го 
замислувам татко ѝ на другарка ми Денис како живее во 
подрумот од неговото огромно куќиште, во кое имаат 
машина за правење конзерви. Ги замислувам него и жена му 
Дајен, опкружени со конзерви храна, со еден куп продукти 
завиткани во метри и метри непотребен целофан, напикани 
меѓу пластични прегради во пластични кутии. Седат сами и 
стареат во мракот под аризонското сонце. 

Снегот се истопи. Од елките нонстоп врне. Земјата е 
puddlewonderful. Зајдисонцето беше розовко, и првпат по 
долго време чув црцорење на птици.  

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
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ЈОВИЦА 
ИВАНОВСКИ

Јовица Ивановски е роден во 1961 г., во Скопје. Уче-
ствувал на дваесетина поетски фестивали, саеми на 
книги, резиденции. Пишувал текстови за музика, ко-
лумни, сценарио за ТВ-емисијата „Говорете македон-
ски“. Добитник е на наградата „Браќа Миладиновци“ 
за книгата „Човек“ (2019).

Автор е на петнаесетина стихозбирки, меѓу кои: „Зо-
што мене ваков џигер“ (1995), „Градот е полн со тебе“ 
(1997), „Чуден некој сончев ден“ (1999), „Три напред 
три назад“ (2004), „Стремеж за дремеж“ (2007), „Ветер 
и магла“ (2009), „Со сламка во уста“ (2011), „Киноутро“ 
(2015), „Морето ми е до колена“ (2016), „Градот што 
веќе не е мој“ (2016), „Со слободна рака“ (2017), „Оста-
ви ме да си доиграм“ (2018), „Сè и ништо“ (2021) и др. 
Има објавено неколку избори на македонски, српски, 
хрватски, словенечки и англиски јазик. Тој е еден од 
шесттемина автори застапени во двојазичната книга 
„Шест македонски поети“ објавена во Англија во 2011 
г., Препеан е на петнаесетина јазици и застапен во по-
веќе антологи на македонската поезија. 

ИЗБОР ПЕСНИ ОД „ЧОВЕК“  
(самиздат, 2019) 
ДИШЕЉЕ, МОМЧЕ

Дишење, момче! Воздухот е
бесплатен до крајот на животот.
Гризни од светот, но не прејадувај се!
Бегај од небото на кое не виреат птици!
Задоволствата и немоќта да им одолееш.
Неправдите и лековитоста на уметноста.
Не сакаш девојки со пластови шминка,
туку жени разубавени од годините.
Не ти се допаѓа каде оди светот, но вие
двајца отсекогаш сте биле во расчекор.
Да дишеш уште некое време, тоа сакаш,
зашто нема ништо поскапо од воздухот.

КАКО КОГА НЕКОЈ НАЕСЕН...

Она што не го забележуваме
додека самовилите кружат
околу нас, тоа е времето.
Бескраен тепих по кој газат
очите, тоа е просторот.
Вода, од неа сме составени
(ние сме подвижни базени).
Земјата е постојано жедна,
ете зошто ни ја пие снагата.
Топол ветер кога ќе дувне,
кога ќе ја крене прашината,
небаре прав од распаѓањето
на клетките на сѐ живо и неживо...
Има нешто чудно во воздухот,
чувствувате? Како кога некој
наесен ги пали стрништата
на веќе обраните животи.

ЕДИНКИ НА МАМА И ТАТО

Секој што успеал да излезе од
мајчината утроба има своја ДНК.
Белег, печат, сертификат – небаре
вграден бар-код... Оригиналност.
Карактеристики, посебности со кои
(би требало да) отскокнува од околината.
Нема двајца исти, ниту две исти приказни
(близнаците знаат да бидат најразлични).
Милијарди единки почестени со инаквост.
Зошто тогаш секој од нив се чувствува
најсигурно кога е во толпа?

ТУРИСТИЧКА

Другата половина
на топката тоне во сон.
Уште взори им ги позајмивме
ѕвездите – нека им се порадуваат!
Пламтат прозорците, од балконите висат
пипала на зелени, бодликави октоподи.
Недоископани антички ископини.
Споменици и мозаици од посетители.
На плажите луѓе ко од мајка родени.
Камбаните и шепотот во црквите,
под иконите зрели за реставрација
на христијанството.
Сонцето, на истапканата патека на
небото, вози кон подземната гаража.
Седиме на оградата од терасата
и си ги клатиме нозете,
чекаме да ни ги вратат ѕвездите.

НЕ СЕ ПЛАШИ
РЕЧИСИ ОД НИШТО

Не се плаши од пукната цевка,
од струен удар, од глушец во кујна.
Од дупнат покрив, од лавина во спална.
Не се плаши од министерот за култура,
туку од некултура.
Не од болести, туку од лошо здравје.
Не од сиромаштија, туку од беда.
Не од љубов, туку од несакање.
И од себичност и нечовечност.
Од нешта што не зависат од него
и од нешта што зависат само од него.
И дека, кај и да е, ќе му забранат да пие.
И од старост, и од смрт се плаши.
И дека ќе умре пред да стигне да
си купи сопствено гробно место.
И дека ќе заврши во ист гроб со
дедо му, баба му, татко му и мајка му.
И дека на споменикот нема да има
место ни за неговото име,
а камоли за епитаф.

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
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ВЛАДИМИР 
ЈАНКОВСКИ

Владимир Јанковски (Скопје, 1977) дипломирал на Кате-
драта за општа и компаративна книжевност на Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Работел како уред-
ник во издавачките куќи „Темплум“, „Магор“ и „Готен“, 
како и во „Културниот центар Точка“. Досега има објаве-
но 6 авторски книги: „Скриени желби, немирни патувања“ 
(2020, „Роман на годината“, наш кандидат за наградата 
„Балканика“); „Невидливи љубови“ (2015, „Рациново при-
знание“, наш кандидат за „Балканика“, во најтесен избор 
за „Роман на годината“); „Вечно сегашно време“ (2010, во 
најтесен избор за „Роман на годината“); „Лицата на неви-
дливиот град“ (фотоесеј, во соработка во фотографот 
Иван Блажев, 2010); „Скопје со широко отворени очи“ (фо-
тоесеј, во соработка со фотографот Иван Блажев, 2008); 
„Огледало за загатката – разговори со Влада Урошевиќ“ 
(2003). Освен овие остварувања, во 2013 г. ја има добие-
но и наградата за превод „Златно перо“ што ја доделува 
Здружението на книжевни преведувачи на Македонија.

СКРИЕНИ ЖЕЛБИ, НЕМИРНИ ПАТУВАЊА 
(извадоци)

Ајако Накамура од Осака, Јапонија; доживувањата на 
другите

Јас сум Ајако Накамура. Имам 52 години и живеам во 
Осака. Работам како медицинска сестра. На клиниката за 
радиотерапија и онкологија. Секој ден се среќавам со луѓе 
во терминални фази на болеста. Љубезна сум и фина кон 
нив, главно сите брзо ме засакуваат и, иако е некоректно 
тоа да го кажам, во нивните очи можам да видам утеха од 
тоа што сум покрај нив, токму јас. Во последните мигови од 
нивниот живот. Разговараме и штом ќе ја стекнам нивната 
доверба, си дозволувам од нив да побарам нешто што го 
правам повеќе од три години, откога мајка ми во многу 
краток временски период почина од рак на панкреас.

Луѓето на умирање ги замолувам да се сетат на седум 
важни моменти од животот. 

Најголемиот број од нив се согласуваат да одговорат 
на мојата молба. Како да се задоволни што можат да 
исполнат нечија желба, па макар тоа било и медицинска 
сестра во болница. Можеби ги радува и што така можат 
уште еднаш во сеќавањата да го разгледаат својот 
живот. Уредно ги запишувам нивните сеќавања на 
животот сведен на седум точки.

А потоа кога сум слободна и емотивно подготвена 
за тоа, го препрочитувам списокот и избирам некоја од 
наведените точки. И го правам токму она што некој го 
посочил како причина за својот живот. Изгледа чудно, но 
во тие мигови или денови, верувам дека на конкретното 
сеќавање сум му дала дополнителен живот. И дека сум 
дала дополнителен живот на искуството на починатиот 
човек. 

Вчера умре еден 42-годишен преведувач од англиски 
јазик. Претходната вечер и од него го побарав списокот 
со седум доживувања што му го одредиле живот. Меѓу 
нив беше едно апстрактно доживување: „Она неделно 
попладне кога во паркот бевме заедно паркот и јас, и 
никој друг“.

Некој ден, некој убав неделен ден, ќе отидам во 
мојот омилен парк во Осака и ќе го сторам истото. Ќе 
се препуштам на доживувањето да бидеме заедно со 
паркот, паркот и јас, и никој друг.

* * *

Марија Симоновиќ од Белград, Србија; живот за 
поглед

Бравурозниот гест копнее по окото што ќе го потврди. 
Јас копнеам по потврда на секој мој гест.

Отсекогаш ме привлекувала идејата да живеам живот 
што некој го набљудува. Живот што би се одвивал на 
сцена. Некоја огромна и отворена сцена, сцена што го 
населува секој сантиметар околу мене.

Сакам да се движам по улиците како да изведувам 
претстава за некого. Потајно се надевам дека постои 
некој што секогаш ги гледа моите постапки. Често тие 
гестови ги посветувам на тоа љубопитно око. Избирам 
необичен начин за фрлање на отпадок; шетам низ 
градот изведувајќи нетипични движења; правам гримаси 
упатени за невидлив и совршен Бог. Додека седам на 
шолјата во тоалет, погледнувам кон плафонот – колку 
би било добро доколку таму има некој што би ме фатил 
во оваа поза, со малку свиткани нозе и гаќички смкнати 
до глуждовите, со финиот изрез на деколтето. 

Ако постои Бог, го замислувам и го сакам како големо 
око што ги следи сите мои гестови. Големи или мали, 
сеедно.

Другарка ми Далија пред некој ден ме праша како 
го замислувам рајот. Одговорив: „Како место на кое 
по животот ни даваат монструозно голем албум со 
фотографии, при што фотографиите го забележале секој 
момент од нашиот живот. Или видео, кое прикажува сè 
што сме направиле од почетокот до крајот“.
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НИКОЛА МАЏИРОВ
Никола Маџиров е поет, есеист, преведувач. Роден е во 

1973 г., во Струмица. Стиховите му се преведени на чети-
риесетина јазици и објавувани во списанија и антологии 
во Македонија и странство. За книгата „Преместен камен“ 
ја доби меѓународната поетска награда „Хуберт Бурда“, 
како и „Браќа Миладиновци“ на Струшките вечери на 
поезијата. Меѓу другите награди се и „Студентски збор“ 
за дебитантска книга (1999), „Ацо Караманов“ (1999), „Xu 
Zhimo Silver Leaf“ за европска поезија на Кингс колеџ 
во Кембриџ (2016), главната награда на Меѓународниот 
поетски фестивал „Орфеј“ во Пловдив (2019), како и Пе-
киншката награда на уметничката независна мрежа во 
Кина за современа светска поезија (2021). Врз основа на 
стиховите на Маџиров музика компонираa соработникот 
на Бјорк и Лу Рид, американскиот џез-композитор Оли-
вер Лејк, италијанскиот композитор на класична музика 
Анџело Инглезе, македонскиот џез-пијанист Гордан Спа-
совски, американскиот џез-музичар Мајкл Лиг заедно со 
Бека Стивенс. Добитник е на неколку меѓународни сти-
пендии, меѓу кои „International Writing Program“ на Уни-
верзитетот на Ајова во САД, „ДААД“ и „ЛЦБ“ во Берлин, 
„Маргарит Јурсенар“ во Франција, „Чивитела Раниери“ во 
Италија, „Пасапорта“ во Брисел, „Реколе“ во Париз, „AWP“ 
во Хонгконг и др. Никола Маџиров е координатор на меѓу-
народната поетска мрежа „Лириклајн“. Во негов превод 
се објавени дваесетина книги, приредувач е на неколку 
прегледи на македонската современа поезија објавени во 
странство, како и на антологијата на современата светска 
поезија на XX и XXI век. Живее во Струмица.

 
КРАДЦИ НА СЕЌАВАЊЕТО,
(извадок од есејот)

Лесно е да се живее во куќата на заборавот, каде пејзажите 
на нашите погледи кон минатото секојдневно остануваат исти 
и пусти. Конструкцијата на историското време кое оди напред 
како брз воз по непозната патека, е таква што сите слики и 
предели коишто се покажуваат на прозорецот на субјектив-
носта се движат назад, кон она што сме го напуштиле, и на кое 
ќе се сеќаваме само тогаш кога ќе побараме одмор во просто-
рот на менталната осаменост. Габриел Маркес приоритетот 
го става на сеќавањето на срцето, коешто го брише лошото и 
го слави доброто, зашто благодарение на оваа свесна измама 
успеваме да го издржиме товарот на минатото.

Ризикот на свртувањата на Орфеј и на сопругата на Лот 
назад во просторот и времето се остварува преку трајно гу-
бење на заедничкото време со нивните љубени и преку дла-
бокото вкопување во механизмот на статичната вечност, 
на тој начин што сопругата на Лот по свртувањето се пре-
твора во кип од камен. Денес многу статуи од заборавени 
револуционери стојат исправени и извалкани во парковите 
и фабричките дворови, потсетувајќи на една идеологија и 
заедничко сеќавање на нешто што всушност беше најавува-
но како пророштво: комунизмот и братството-единството. 
Според архитектурата на новата јазична свест, тие парчиња 
обликуван камен беа нарекувани „споменици“ или „памет-
ници“ и нивна задача не беше да паметат, туку да ги проши-
рат границите на заедничкото паметење преку славење на 
страдањето, отсуството и идеалистичкото жртвување.

По падот на комунизмот, за првпат ги видов овие спомени-
ци на болката исцртани со графити што пренесуваа лични 
сеќавања на нечија изгубена прва љубов или дијалог за тоа 
дали панкот и Ниче се мртви. Во револуционерно испруже-
ните раце на овие споменици минувачите оставаа испразне-
ти шишиња од кока-кола или празни картонски амбалажи 
од брза храна, како знак на сопственото присуство и живост, 
како обид да се заборави болката од наметнати спомени. 

Естетиката на сеќавањето се гради преку континуирано 
испреплетување на присутноста и отсутноста, сè додека 
наполно не се избрише границата помеѓу нив во меѓупросто-
рот на менталната стварност. Сопругата на еден мој прија-
тел кој загина на своите 30 години, очајно го чува неговиот 
единствен снимен глас на телефонската секретарка, кој со 
смиреност повторува: „Не сме дома. Оставете порака.“ Пет 
дена по неговата смрт таа стана мајка и до ден-денес речиси 
секојдневно на својот веќе седумгодишен син му го пушта 
гласот на неговиот татко: „Не сме дома...“. Глас на присуство 
кој најавува отсуство. Глас на сеќавање кој најавува заборав.

Во Македонија сè уште им се принесува храна на мртвите 
кога се посетува нивниот гроб како манифестација на апсо-
лутистичкиот нагон на живите за задржување на чувството 
на супериорност и безбедност. Ова ритуално продолжу-
вање на личното време на мртвите најчесто се остварува и 
преку селективно сеќавање на оние моменти од животот на 
кои, оние кои веќе ги нема, можеби и никогаш не би се сети-
ле на нив. Всушност, така се раѓа кражбата на сеќавањето, 
нешто што стана главен метод на опстојувањето на дик-
таторите на овие простори. Од кожурецот на самопрогла-
сен пророк кој се грижи за подоброто утре, диктаторот се 
развива во раскошен заштитник кој нуди само сеќавања за 
нешта што никогаш не се случиле. Ризикот на реалноста во 
лулката на диктаторскиот режим е далеку поголем од ри-
зикот на сеќавањето. Луѓето ги вербализираат и мемориски 
ги оживуваат сите свои копнежи и неостварени желби, по-
лусонови... Најмалку од сè на што се сеќаваат е допирот на 
животот и неговите просторни и временски граници. 

Сеќавањето станува дом и засолниште, а куќата се претво-
ра во музеј на конзервирани емоционални експонати. Мојот 
татко се сеќава за да живее. Тој ги пее песните од годината 
на моето раѓање; ги именува улиците според херои од стари-
те учебници по историја; го тера таксистот да застанува пред 
објекти што ги нема; мојот татко сè уште го меморира наци-
оналниот ТВ-канал под број 1 на далечинскиот управувач. 
Гастон Башлар вели дека за да се изврши анализа на наше-
то битие во хиерархијата на една онтологија, потребно е да 
се десоцијализираат нашите големи спомени и да се допре 
рамништето на мечтаењата што сме ги доживувале во про-
сторите на нашите осамувања. Можеби во навраќањето 
кон заедничките проектирани сеќавања, мојот татко го бара 
начинот да биде осамен, да ја исплете оградата на својата 
социолошка и емотивна безбедност, зашто понекогаш ми се 
чини дека неговите сеќавања се подолги и од смртта.
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МАЛА КНИЖЕВНА ИСТОРИЈА

„Летопис на душата“ е мојот книжевен паметник
 што сакам да го подигнам за сите мои колеги, писатели, 
со кои заедно го одевме патот до висините на 
книжевноста.
Киро Донев

Секое време си има свој хроничар, некој кој постојано 
набљудува, неуморно запишува и го бележи сето она 
за кое мисли дека е вредно и дека ќе остане како 
сведок за времето што неповратно тече. Минатото 
никогаш не мирува, тоа постојано и тивко дише и 
потајно, низ спомените, ги оживува миговите што само 
навидум се чинат далечни и неповратни. „Патеките 
се создаваат со движење“, вели Кафка, движејќи се 
човекот го разгазува патот што со текот на времето 
станува рамен, обележан и лесен за поминување. 
Долгите и непроодни патеки низ недогледното поле 
на книжевноста, пред нас ги оделе оние чии дела 
денес се чуваат како вредно наследство. Пред повеќе 
од три децении, носејќи го атрибутот „југословенски 
писатели“, најголемите имиња од книжевниот свет на 
некогашната голема земја, ги формираа и одржуваа 
големите и значајни манифестации на кои се славеше 
книжевноста за деца: „Змаевите детски игри“ во Нови 
Сад (Србија), „Курирчек“ во Марибор (Словенија), 
„Под старом маслином“ во Бар (Црна Гора), а во 
Македонија: „Струшките вечери на поезијата“ во 
Струга, нашата поетска колепка, „Детските Рацинови 
средби“ во Велес, „Курирче“ во Кичево, „Гоцеви 
денови“ во Делчево и Подгорци, „Караманови средби“ 
во Радовиш, „Поткозјачки средби“ во Куманово и 

многу други. Покрај најголемите писателски имиња, 
на сите овие манифестации активно учествува 
Киро Донев, тогаш млад новинар и писател, а денес 
еден од најплодните и најпреведувани автори во 
македонската книжевност за деца и млади.

Киро Донев активно учествува во сите нив, 
но се издвојува од колегите по своето вродено 
чувство да го забележи она што другите можеби 
не го гледаат, а станува историја. Ги набљудува 
луѓето, нивните меѓусебни односи, знае да ја 
забележи, да ја запише и архивира ведрата страна 
на случувањата зад сцената, таму каде што 
писателите се само најобични луѓе, радосни, тажни, 
разочарани, понекогаш малодушни и со чувство на 
мала љубомора кон писателот кој можеби добил 
поголем аплауз од децата отколку тој. Но токму 
тие мали слики од сцената на животот на големите 
писатели, денес се историја. Киро Донев носен од 
својата интуиција да го зачува она што другите го 
сметаат за попатно и помалку важно, создава мала 
но значајна книжевна историја за најголемите, за 
оние кои својот живот им го посветија на децата 
пишувајќи за нив. Сите нив ги поврзува книжевноста 
за деца, јадрото на секоја национална книжевност, 
некогаш заслужено најгоре, денес обезвреднета и 
без строги критериуми. Нашиот Киро Донев заедно 
со своите современици, најголемите писатели 
на Балканот, ја крстосуваа поранешната голема 
држава, но и Европа, посетувајќи значајни саеми 
на кои остваруваa средби со големи писатели, 
воедно достојно претставувајќи ја македонската 
книжевност за деца. [...] Тоа се средби на соочување 
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на писателите со делото што го создаваат тие, но 
и нивните колеги од Балканот и Европа. Таквите 
соочувања и средби навестуваат нови, плодни, 
инвентивни и современи книжевни струења, што 
ќе донесат ново време за тогашната југословенска 
книжевност за деца. Секоја таква средба 
претставува камен вграден во темелот на големиот 
и цврст мост, што некогаш ги поврзуваше земјите и 
народите од овој дел од Европа. [...] Стоејќи настрана 
од патетичноста, без меланхолични тонови, авторот 
Киро Донев со чувство на голема одговорност, 
прави обид на новите генерации да им ги предочи 
поглавјата од нашата книжевна историја што се 
вредни за запишување и паметење. Ништо не 
започнува од нас, сѐ е одамна создадено и напишано, 
но новите генерации мора да имаат од каде да 
прочитаат за она што нивните претходници го дале, 
а со тоа и се вградиле во темелите на татковината, 
некогаш една и голема, денес мала, но со големи 
имиња испишани на страниците на книжевната 
историја. [...]

„Летопис на душата“ претставува книга оригинална 
по својата форма и содржина. Книгата е единствен 
таков ракопис, не само во македонски туку и пошироко 
во европски рамки. Не можеме да ја поместиме 
во ниту еден книжевен жанр, затоа едноставно 
ја нарекуваме мала книжевна историја. Авторот 
Киро Донев повеќе од педесет години го создава 
своето дело, што претставува еден вид патописни 
белешки за целата јужнословенска литература. 
Книгата содржи фактографија за животот и 
делото на застапените автори, но и лични приказни, 
анегдотски белешки и ракописи кои ги претставуваат 
авторите во една друга светлина. Симбиозата на 
професионалниот позив на писателите и нивната 
друга страна, којашто ги открива како обични луѓе, 
ја прават книгата корисна и за истражувачите, но и 
читлива за љубопитните читатели. [...] Првиот потпис 
и првата фотографија ги добил од Ванчо Николески, 
на 22 декември 1970, на Денот на Армијата во 
Прилеп, кога на Могилата на непобедените заедно 
настапуваат и читаат своја поезија. [...] Секоја 
страница содржи фотографија, своерачен потпис, 
порака, стихови, па и мали анегдотски белешки на 
најголемите авторски имиња [...] Книгата содржи 
127 автори, писатели за деца, книжевни критичари и 
истражувачи, за секој од нив авторот пишува кратка 
биографија, а за петнаесетмина има интервјуа кои 
ги водел со нив... Мудро, со прикриена иронија, Киро 
Донев доаѓа до оригинални одговори на поставените 
прашања, зачинети со неговиот препознатлив хумор. 
Најголемиот дел од авторите застапени во книгата 
имаат свои лични приказни одживеани заедно со 
Киро Донев. Долгите патувања со автомобил, воз 
или авион, напишале многу анегдоти, кои денес 
сведочат за едно време на меѓусебно почитување и 
создавање трајни пријателства, на градење мостови 

што тешко се рушат. На таквите средби се раѓале 
идеи за нови манифестации, покренување списанија, 
научни симпозиуми и слично, во чиј фокус ќе биде 
книжевноста за деца. ... Погледнато од денешен 
аспект, оваа книга претставува мала книжевна 
историја, што сведочи за една несомнено богата 
книжевна активност на писателите, коишто ги 
граделе мултикултурните врски што се негуваат и 
денес.

[...] „Кога би пропаднала целата југословенска 
литература, доволно е да се спаси тефтерчето 
на Киро“, ќе напише писателот за деца Неџати 
Зекерија во Кичево на 10 мај 1975 година. И 
навистина, Летописот на Киро Донев ги надживеа 
и преживеа сите животни премрежја на авторот, 
но и премрежјата низ кои помина некогаш моќната 
држава Југославија и нејзините Републики, коишто 
станаа независни држави. Големото единство за 
миг се претвори во прав, но денес, токму од тој прав, 
на виделина излегуваат пожолтените страници 
кои Киро Донев со години ги чува, како највредно 
богатство. Ликовите од фотографиите изгледаат 
толку реално и живо, како токму сега, во мигот да 
ја пишуваат својата порака. Секоја фотографија 
е сведоштво што раскажува своја приказна. 
Фотографиите се оригинални, скоро сите Киро 
ги добива лично од авторите, или се направени 
наменски за оваа негова книга. Секоја фотографија 
е поткрепена со оригиналниот ракопис на авторот, 
кој потпишувајќи се, остава дел од себе. [...]

Пожолтени и искинати по аглите, страниците од 
„тетратката на Киро“ (како што ја нарекуваат неговите 
најблиски пријатели) чуваат мирис и носат призвук 
на едно минато време, кое оживува пред очите 
на читателот кога со љубопитност ги прелистува 
нејзините страници. [...] Ретките се ваквите потфати 
кога зборуваме за книжевната историја. Делото 
што Донев го создавал со децении претставува 
најсилниот аргумент против сите обиди за делби по 
секоја основа. Народите на овие балкански простори 
секогаш наоѓале заеднички јазик, а таа потрага скоро 
секогаш одела по патеката осветлена од пишаниот 
збор, како најсилниот браник на заедништвото. 
Денес, кога сме во постојана потрага на вредности 
што би требало да нè обединуваат, вредности што 
во најмала рака ги споделуваме сите ние, „Летопис 
на душата“ е најголемиот доказ дека и порано сме 
ги поседувале, но некаде по пат сме ги изгубиле. 
Најновиот ракопис што на показ ни го дава Киро 
Донев претставува редок пример на творечки чин 
што во себе вклучува своерачно напишана книжевна 
и лична историја... Во време на постојани конфликти 
за докажување на нешта кои по самата своја природа 
се аксиоми, книгата „Летопис на душата“ го добива 
статусот на веродостоен книжевен аргумент, во 
архивата на јужнословенската и балканска културна 
меморија.
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„ПРЛИЧЕВИ БЕСЕДИ“, ОХРИД
(МАЛА БЕСЕДА ЗА ГОЛЕМИОТ ПРЛИЧЕВ)

еветнаесеттиот век е многу значаен за македон-
ската преродбеничка школа, а во плејадата кни-
жевни творци се појавува и Григор Прличев, и тоа 

во време кога Кирил Пејчиновиќ во Лешочкиот манастир 
на сопствената камена надгробна плоча ги вдлабил пр-
вите стихови од својот познат епитаф на народен маке-
донски јазик. Таа 1835 година во Охрид, на петгодишна 
возраст, започнува да стекнува образование генијалниот 
поетски талент и ум Григор Прличев, кој подоцна ќе биде 
овенчан со најголемото поетско признание на своето 
време, за поемата „Сердарот“.

Овој човек на македонската книжевна сцена ѝ дава 
безвремено, моќно, достоинствено и волшебно чувство 
кое останува запечатено и вкоренето во длабоките да-
мари на Македонецот, борејќи се со различните надво-
решни пропаганди водени да го угасат неговиот дух, да 
ја запалат неговата крв, да ја сотрат, да уништат сѐ што 
е македонско. За жал, како тогаш, и сега приказната се 
повторува. Сметам дека трагедијата е во тоа што врз 
ровитото македонско население постојано навлегувала 
таа лоша, зла крв која се обидува да нѐ однароди, да нѐ 
одмакедончи, да ни ја сотре македонштината и нашата 
мисија. И токму затоа, Македонецот мора од памтивек да 
се бори за своите корени, за својот јазик, за својот нацио-
нален идентитет, за својата чест и достоинство, за своја-
та чиста македонска мисла.

Тој силен симболистички јазик на Прличев може да се 
почувствува и во „Сердарот“ и во „Скендербег“, но и во 
неговите есеистички пишувања, во кои секогаш внесува-
ше и болка, и тага, и солзи, и затоа нивната вредност е 
бесценета. Секое негово писание е писание за судбината 
на Македонецот, тој јавно со таквото писание повикува 
на будење на Македонецот, кој постојано е обесправуван 
и угнетуван. Или, што би рекол Прличев:

„Бидете смели, о деца на Река!
Нечесност не ќе нѐ плаши.
Спомнете си кој ви навредувал земја, и нека
срцата охрабрат ваши!“
Токму затоа, оваа 129-годишнина од смртта на Григор 

Прличев ми даде за право да размислам и за Кирил Пеј-
чиновиќ, и да отидам уште подалеку и подлабоко до ге-
нијалниот ум на свети Климент Охридски, чудотворецот. 
И затоа не смееме да останеме неми, глуви и слепи, туку 
гласно да проговориме дека свети Климент е наш, од 
родот на Македонците. Тој е основачот на старата маке-
донска книжевност со која ние мора да се гордееме. Тоа, 
пак, ни дава за право не само да бидеме горди туку и до-
стоинствени на тоа, затоа што и мнозинството европски 

и светски слависти стојат на ставот дека св. Климент е 
роден во Охрид.

Затоа и Прличев постојано го барал тоа: „Или совр-
шенство или смрт“, што претставува една класицистич-
ко-рационалистичка вонвременска димензија од, меѓу 
другото, охридско-македонистичката опстојба на маке-
донската црковно-народна борба, во чиј разгор клучна 
улога имал токму Прличев. Таа негова воздигната по-
трага по совршенство преку схоластичко-патристичката 
слобода на духот се префрла и во подоцнежниот пери-
од под лозунгот „Слобода или смрт“ на нашите илинден-
ци, или како што подоцна рекол и Јане Сандански: „Ро-
бот се бори за слобода, а слободниот за совршенство“.

Прличев беше виновник без вина, злосторник без 
злостор, кој со наум, со помисла и со поттик постојано 
ја водеше таа траурна црковно-народна и книжевноја-
зична борба, а неговото возвишено дело претставуваше 
злосторнички акт за другиот, за туѓиот, за однародениот, 
за крвниците кои на Македонците им нудеа ропство на-
спроти слобода. Прличев беше дел од периодот кога за 
најмала непочит се губело глава, но тој имал храброст 
и секогаш се враќал на боиштето за да ја докаже жи-
вотворноста на Македонецот и на македонското дело 
кое треба да се направи за да се има опстановка каква 
што треба, затоа што со тој ист лозунг Прличев и се вгра-
дил во себеборбата. Не попусто херојството на Кузман 
Капидан и оплакувањата на неговата мајка се врвни до-
стигнувања и во полето на поезијата и литературата, но 
и во поглед на неговата одлучност да се бори докрај за 
слободата на својот народ, како што вели и во самите 
стихови:

„Дури да слушам пискои,
Дури да гледам гревои,
Поарно нека не живеам“.... 
Македонската трагедија е во тоа што вакви храбри 

луѓе има сѐ помалку. Прличев борбата на Македонецот 
ја пишува и ја пресликува и преку гордоста и силата на 
мајчинството. Крикот на мајката на Кузман е, всушност, 
крик на мајката на Прличев, во миговите кога тој се на-
оѓа во дебарските зандани, а неговата мајка го посету-
ва велејќи му: „Ако ми се исплаши – арам да ти е моето 
млеко“. Поучен од Прличев, и јас ќе речам: Арам да им е 
млекото на сите предавници на Македонија!

Ретки се луѓето да бидат создатели предодредени од 
Бога, и врз својот грб храбро, со децении да ја носат бит-
ката на Македонецот, токму со лозунгот „Македонија на 
Македонците“. Е таков беше нашиот Григор Прличев.

Зоран Пејковски

Д

НАСТАН
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ТРАЈЧЕ КАЦАРОВ 
– „ЦВЕТКО“ 

обитник на наградата „Григор Прличев“ за 
најдобра поема за 2021 година е Трајче Каца-
ров, македонски поет, раскажувач, драмски 

автор, есеист и публицист. Македонската културна 
јавност го препознава како автор на поетски збир-
ки, на драмски остварувања и пиеси за деца, како 
автор на прозни форми: раскази, роман во раскази, 
театарски есеи и студии и др. Тој е покренувач и 
главен уредник на повеќе списанија: на списание-
то за уметност СУМ од 1993 година, на Месечникот 
за театар „Тренд театар“ (1996), а од 2018 година 
е главен уредник на списанието на ДПМ „Стожер“. 
Како издавач има објавено триесетина книги од об-
ласта на науката, есеистиката, уметноста и публи-
цистиката.

Неговото искуство на потврден автор во повеќе 
книжевни жанрови го препознаваме и во умешната 

творечка постапка при комплексното обликување 
на поемата како жанр. Неговата верзираност се со-
гледува во вештото поврзување на сложената мо-
тивска целост вградена во развиена фабула при-
сушта за поемата, истовремено сензибилно про-
нижана со лирски асоцијативни нишки. Поемата 
„Цветко“, пишувана во модернистички манир, прет-
ставува вешто компониран поетски исказ, сугести-
вен и хармоничен, згуснато сензитивен и напати 
спокоен, кој преку навидум едноставниот лирски 
расказ за животот на Цветко, отвора суштински ег-
зистенцијалистички прашања. Авторот Кацаров во 
поемата има изградено цврста интегрирана при-
казна со прецизна структурна издиференцираност 
во мотивски поглавја (Пролог, Семе за надеж, Дет-
ството, Младост, Големата љубов, Брак, Лизгање 
по угорнина, Гости, Епилог), обединети околу од-
редени семантички јадра, кои го следат животот 
на главниот лик – Цветко. Циклусите се структуи-
рани во внимателно поставена рамка која поетски 
и смисловно комуницира со насловот на одделно-
то пеење, на начин што во секој од нив се наоѓа 
потциклус означен со број, во кој влегуваат по две 
строфи од по четири стиха. На тој начин, поемата 
се здобива со цврста интегративна структура. 

Како што може да се забележи од насловите на 
пеењата, во поемата се проследува животниот пат 
на Цветко од раѓањето, преку детството, младоста 
и зрелата животна доба, па сѐ до староста, низ еден 
животен век разбран како „лизгање по угорнина“. 
Всушност, во претпоследното пеење се разоткри-
ва и значењето на самиот наслов на поемата: „Се 
сетив дека не за подигравка / Ми дале име – ме кр-
стиле Цветко / Така секој да се означува треба / Од 
громој што е правен – од нивното семе“. Поемата 
ја третира вечната тема за човековата ранливост 
и минливост, (не)исполнетоста на очекувањата 
во дослух со самиот себеси, но и со традицијата, 
менталитетот, обичаите карактеристични за под-
небјето во кое живееме, каде низ слободен стих 
се движи содржината на случувањата во ритам и 
стилска одржливост со помош на едноставен ја-
зик, ставен во функција на пораката која треба да 
ја пренесе. 

Преку навидум едноставниот лирски расказ за 
животот на Цветко, поемата навлегува, отвора и 
напати одговара на некои основни и истовремено 
вечни егзистенцијалистички прашања. Едното од 
нив се содржи уште на почетокот, во Прологот: 
„Треба да се направи бенд, да се случи чудо, / Но 
не ко Тајм, Стонси, Квин или Стинг / Да се свири 
и да се пее нешто сосем друго / Зашто животот 

НАГРАДА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“

ЖИВОТОТ ПОМЕЃУ 
ЛЕСНОТО, ИГРИВОТО 
И ОДВАЖНОТО, 
ГРИЖЛИВОТО 
(ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА НАГРАДЕНАТА 
ПОЕМА )

Маја Јакимовска-Тошиќ

Д
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е глупост ако не е ринг!“ Кацаров со овие стихови 
определува неколку егзистенцијалистички ставови 
кои ќе се преплетуваат и во натамошниот текст на 
поемата. Од една страна, го актуализира старото и 
секогаш одново поставувано прашање за смислата 
на животот, истовремено нудејќи и одговор – смис-
лата на Човекот и на неговото живеење е во амби-
цијата и борбата да се постигне некаква животна 
цел. Со тоа авторот повторно изразува типично мо-
дернистички став. 

Авторот Трајче Кацаров во стил на поет-раска-
жувач уште на почетокот тргнува по одгатнување 
на загатката, концентрирајќи ја во приказната која 
се одвива пред нас за растежот и за животните из-
бори на Цветко, напати поставена во реалистичен, 
болно егзистенцијален и драматичен фон, а напати 
во амбиент и со доза на имагинарен призвук. Низ 
поемата како постојано да се алудира на потрага 
по задоволството сврзано со растајнување на жи-
вотната приказната на главниот лик. На тој пат се 
среќаваме со некакво (не)опипливо доживување 
кое постојано ни се одлачува од визијата, а по кое 
се трага во процесот на еманирање и примање на 
аудиовизуелните сигнали, на знаците „громови“, 
„молњи“, „пламени“, пронижани во раскажувачкото 
дејство, како своевидни трагачи по егзистенција-
листичките одговори сврзани со смислата на по-
стоењето, со радоста и доживувањата кои треба 
суштински (и со возбуда) да го исполнат животни-
от век. Потрагите по задоволствата се согледува-
ат и во можноста преку поврзувањата со другиот 
да се поттикне чувствувањето, страста, болките, 
од кои, за среќа, секојдневниот живот засега не 
нѐ ослободил. Но од друга страна, подвлечени се 
минливоста на животниот век, како и немоќта пред 
неумоливоста на судбината: „Ние сме луѓе во бег-
ство / Зашто од раѓање небото нѐ гони, / Немоќ, 
оставаме во наследство / затоа и смртта не боли“, 
бидејќи, според зборовите на авторот, животот се 
определува како „судба и вечна освета“.

Притоа, низ низа настани кои се нижат во поемата, 
се изнесуваат мислења за стварноста и за иднина-
та, со нагласен реалистичен и егзистенцијалистич-
ки тон кој преминува во интимен, лирски разговор 
со себе, но и со минатото, со сенките. Структурните 
мотивски конкретизации, освен што ги третираат 
универзалните поимања за филозофијата на опста-
нокот, сврзани со вечните егзистенцијални дилеми: 
приклонување кон одредени етички категории, жи-
вотни избори, (не)реализираност, верба, се трудат 
да достигнат и повисок поетски квалитет. Егзи-
стенцијалните избори и предодредености како да 

се сублимирани во стиховите: „Мислата (опсесија-
та) не може да е живот / Животот станува мисла за 
чувствување / Постоењето отвара нови видувања, 
/ Новото значи пламен – пламенување.“ Притоа, 
чувственоста како димензија и прочувствуваноста 
како состојба стануваат доминанти во поетскиот 
лирски израз. Авторот Трајче Кацаров ги излева 
своите ставови за значењето на љубовта и љубов-
ниот опит низ низата од стихови на: Данте, Петрар-
ка, Бајрон, Шекспир, Гете, Хименес, Валери, Хајне, 
Пушкин..., бидејќи во светот на Цветко се прекршу-
ваат чувствата, речиси оксиморонски: „И ништо не 
беше толку блиско / Ко светот што не сум го имал 
/ Се топеше ледот на вечниот страв / Наидуваше 
потоп од чувства и страст“. Но еден вид сублимат 
на неговите размисли како поет и доминантно како 
човек се содржат во стиховите на Бела Хамваш, 
цитирани во поемата: „Животот може да се изжи-
вее искривено. / Лесно, лажно, игриво, неозбилно 
/ Со една рака, рамнодушно, одважно / Премногу 
ревносно и завршно“, кои во духот на поетски пре-
точената животна сторија на јунакот, го одразуваат 
поетовиот светоглед за предодреденоста и лични-
от влог во сопствениот почеток, текот и крајот на 
животниот век. Токму во едни вакви интерполации 
ја забележуваме применливата мултумедијална 
постапка, во која се спојуваат драмскиот набој/деј-
ство, музичката подлога навестувана низ ритамот 
на мелодијата на значајни музички икони, раскажу-
вачки манир вграден во поетска визура, елементи 
од поп-културата и сл. 

На тој начин поемата комуницира и со култур-
ните симболи на времето, кои авторот умешно ги 
вградува во сопствената поетика. Така, Кацаров 
амбиентот на случувањата напати сака да ни го 
долови низ мелодијата, аромата и здивот на пес-
ните на Бери Вајт, иконата на фанкот и соулот, низ 
музиката на Тајм, Стонси, Квин и Стинг, и на тој на-
чин да нѐ пренесе во некои животни модалитети 
на 70-тите, 80-тите и 90-тите години на 20 век, но 
и деконструирајќи ги и приспособувајќи ги во соп-
ствената естетика. Епилогот во вид на заклучна 
максима ги преточува видувањата на авторот за 
животот и соништата, за трајноста и мигот, за мин-
ливоста и судбинското: „На многу соништа сум го 
загубил трагот / Многу желби ми отишле по врагот 
/ Ќе излезе дека најважен е мигот / Кога си жив 
и животот да ти е сладок“, што како контемпла-
тивни согледби на светот и животот се следат во 
поемата во целост.
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ПЕТ ПРОШЕТКИ НИЗ ПОЕТСКАТА 
ШУМА НА ЗОРАН АНЧЕВСКИ
(ЗОРАН АНЧЕВСКИ, „НЕБЕСНА ПАНТОМИМА“. СКОПЈЕ, 
ТЕМПЛУМ, 2018)

1. Прошетка прва: именување
„Небесна пантомима“. Интригантен наслов. Игрив, 

загадочен, многузначен, интермедијален, провока-
тивен… Во поетскиот универзум на Анчевски синтаг-
мата „небесна пантомима“ е синоним на пеењето/
творењето. И уште: „небесна пантомима“ е специ-
фичната лозинка на нашиот поет, неговиот „повик за 
патување“ – буквално или духовно – со него како ис-
кусен кормилар низ небесната шир вон или во нас. 
Зашто небото, тој чувар на тајните на судбината и 
регулатор на космичкиот ред на универзумот, оп-
стојува и во внатрешноста на човекот, во душата.

2. Прошетка втора: математичка поетика
„Небесна пантомима“ се одликува со математички 

строга и совршено осмислена архитектоника: од во-
ведната тријада, песните „Диви коњи“, „Небесна пан-
томима“ и „Светулки“, кои ја структурираат влезна-
та рамка на книгата или воведот – „Пролегомена“, 
композицијата ја чинат уште четири циклуси: „La vita 
nuova“, „Ноќни куќи и напеви“, „Дневни дитирамби и 
каприча“ и „Силна песна“. Освен многузначноста на 
нумеролошката симболика (три, еден, четири), вака 
конципираната стихозбирка како да го следи рита-
мот на дијалектиката на животот и смртта, или на де-
нот и ноќта (во духот на назнаките на нашиот поет), 
но алудира и на моќта на песната да ги хармонизира 
спротивностите на човековото постоење, да ги изми-
ри противречностите помеѓу своето (сепството, до-
мот) и туѓото (другоста) и да понуди мозаично осмис-
лени стихови кои дури и синтагматски се созвучни со 
носечкиот амблем – „небесна пантомима“.

3. Прошетка трета: слободата како основен 
„spiritus movens“

Воведната песна во „Небесна пантомима“, „Диви 
коњи“, има посвета: „за слободоумните“. Несомне-
но инспирирана од восхитувачката слика на диви-
те коњи кои толку моќно галопираат низ планината 
Бистра, оваа песна, со својата експлицитна посвета, 
е илустративна за поетското кредо на нашиот автор: 
слобода пред сѐ и секогаш.

Анчевски е заговорник на слободата и во поглед 
на изборот на темите на пеење, како и на слобода-

та на песната од формален аспект; третото ниво на 
слобода е слободата на асоцијации: алузиите на 
омилените книжевни предци кои, не ретко, мина-
ле и низ преведувачкото перо на нашиот автор или 
дијалогот со други писма. Слобода дури и во кори-
стењето на исти наслови од типот на: „La vita nuova“ 
на Данте Алигиери или „Anabasis“ на Сен-Џон Перс.

4. Прошетка четврта: пат за Индија
Циклусот песни „La vita nuova“, иако експлицитно 

и со мотото алудира на Данте Алигиери, всушност, 
претставува „емоционална автобиографија“ на на-
шиот поет и е поттикната од неговото патување во 
Индија. Оттаму, Индија, неповторливото искуство 
од средбата со оваа далечна култура и цивилиза-
ција, се Зорановата Беатриче во „Небесна пантоми-
ма“. Несомнено, Зоран Анчевски е номадски тип на 
поет, но тој е антејски врзан за својата почва; нали-
кува на индиското дрво банјан за кое, во истоиме-
ната песна, самиот ќе рече: „Ти си Прометеј залидан 
кон небото, / а окован со жив синџир за земјата“.

Оттаму, следниот циклус „Ноќни куќи и напеви“ прет-
ставува враќање дома, кон некои по малку подзабо-
равени национални вредности – напуштените празни 
куќи (дел од нив прогласени за културно наследство) 
во Крушево, Брајчино, Витолиште, Галичник...

5. Прошетка петта: ars poetica
Финалниот циклус во „Небесна пантомима“, на-

словен „Силна песна“, е клучен за арспоетичкото 
начело на Анчевски. И во претходните збирки, осо-
бено во „Див мир“ (2004), нашиот поет пееше за: се-
риозна, ангажирана, дегажирана, неписмена, нова, 
адолесцентна, хендикепирана... песна. На споме-
натата низа во оваа стихозбирка ѝ е додаден уште 
еден епитет – силна песна. „Силната песна“ е живо-
тен еликсир за оваа поезија. Можеби „силна песна“ 
е онаа што говори за неограниченоста на поетскиот 
стремеж?! Зашто, на еден поет од форматот на Зо-
ран Анчевски, само небото му е граница.

(Извадок од подолг текст објавен во „Мозаик од 
гласови: огледи за македонската книжевност“. 
Скопје, Магор 2018.)

Лидија Капушевска-Дракулевска

КРИТИКА
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ERRATA
ЗА СОВРШЕНСТВОТО И ЗА МОЖНОСТА ОД ПРАВЕЊЕ 
ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ

о Милан Ѓурчинов и со Чедо Јакимовски ме поврза 
необичен сплет на околности – мојата љубов кон 
поезијата и сознанието за можноста од правење 
печатни грешки. 

Се случи да бидам затечен од едно кусо пледоаје 
на Ѓурчинов, а повод беше објавувањето на песната 
„Лесновските ѕвона“ на Чедо Јакимовски во весникот 
„Нова Македонија“. Ѓурчинов виде одредена совршеност 
во таа моќна песна и сакаше да укаже дека би било 
недопустливо да се дозволи макар и најмала можност 
за печатни грешки. Не се миреше со тоа совршенството 
да биде нарушено со некаква несмасна, техничка 
интервенција однавор.

И самиот се соочив со тој миг на совршеност, преточена 
во песна, кога во 1973 година во весникот „Нова 
Македонија“ за првпат ја прочитав „Лесновските ѕвона“. 
Песната на читателите им ја претстави Милан Ѓурчинов, 
проследено со коментар и со барање до уредниците: 

Ве молам да ја објавите во неделниот број на „Нова 
Македонија“ без печатни грешки, бидејќи во неа нема 
ништо случајно, ништо споредно. 

 Веднаш ми стана разбирливо предупредувањето на 
Ѓурчинов. 

Уште од рана возраст сретнував изданија на книги 
од различен жанр кои, понекогаш, на крајот на текстот 
содржеа посебна страница. Имаше латински назив – 
Errata. На тој начин, педантни и одговорни лектори и 
уредници при дополнително читање на веќе готовиот 
текст, откриваа печатни или други грешки и преку 
додатокот во книгата – Errata, го упатуваа читателот 
на тие грешки. Така беше во печатарството пред 
компјутерите. Тогаш се користеа букви и слогови, па 

дури и цели зборови, излеани во оловни одливки, 
преку системот на линотипски машини. Опседнатоста 
и одговорноста со печатните грешки кај издавачите, во 
тоа време, со право беше многу голема. Се сеќавам, во 
една прилика, во некој од белградските дневни весници 
(најверојатно во многу престижната „Политика“) којшто 
имаше врвни новинари дури и за европски стандарди 
– дописници во најважните светски центри, прочитав 
еден напис за лондонски „Тајмс“ кој во тоа време ми 
направи силен впечаток. Во написот се зборуваше за тоа 
дека уредниците, и секако сопствениците на „Тајмс“, со 
голема гордост го истакнуваат фактот дека во него не 
можете да пронајдете печатни грешки, бидејќи ги нема. 
Едноставно, не се дозволени. Очигледно, својата висока 
репутација весникот, покрај другото, ја градеше и врз 
овој, навидум само технички факт. 

Веројатно од овие причини, а понесен од неповторливата 
„музика“ и совршенството во стиховите на „Лесновските 
ѕвона“, Милан Ѓурчинов имаше потреба да се изрази на 
начин кој уште тогаш, пред четириесетина години, мене 
ми направи силен впечаток. 

Еве како изгледаше претставувањето на песната од 
страна на Милан Ѓурчинов. Текстот го пренесувам во 
целост, со надеж дека нема да се поткраднат какви 
било печатни грешки!

Меѓу поетите и песните што, иако преведени и 
препеани, поради стек на околности, останаа засега 
невградени во моите две Антологии на македонската 
поезија (Белград, 1969, Париз, 1972) во овој миг се 
определувам за песната „Лесновските ѕвона“ од ЧЕДО 
ЈАКИМОВСКИ. Зошто? Отсекогаш ја сметав оваа 
сјајна песна за една од најубавите напишани на наш 
јазик последнава деценија. Во неа бруи еден страотен 
звук, една поулавена музика што не дозволува да се 
разграничат тагата од радоста, сонот од јавето, 
поразот од победата, овде – во доживувањето на 
поетот, всушност – во животот воопшто.

АМАРКОРД *

С
Владимир Петкоски

* (a m’arcord – io mi ricordo – јас се сеќавам) – израз на ро-
мањолски дијалект, популарен од 1973 (Фелини), озна-
чува „сеќавање, носталгично потсетување на минатото“.
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Ве молам да ја објавите во неделниот број на „Нова 
Македонија“ без печатни грешки, бидејќи во неа нема 
ништо случајно, ништо споредно. 

Сѐ ми се чини, судејќи според она што самиот Ѓурчинов 
го пишува – во претствувањето на песната, покрај 
укажувањето за недопустливоста од печатни грешки – 
како да провејува и некакво чувство на каење, на вина, на 
исправање на една грешка, на неправда кон Јакимовски. 
Тоа најдобро си го знае Ѓурчинов. Како што и јас имам 
некои свои причини за пишувањето на овој текст.

За кревкоста на материјалот од кој сме создадени
Му должам извинување на големиот Чедо Јакимовски, 

иако знам дека е задоцнето. Направив нешто што го 
засегаше него лично. Стореното, од моја страна, беше со 
најдобри намери и како што тогаш мене ми изгледаше, во 
пресрет на еден поширок интерес. Ништо лично за мене и 
ништо лично против него. Сепак, сѐ досега (а и отсега) тоа 
си го носам со себе како товар произлезен од своевиден 
младешки ентузијазам. Во тоа време бев силно посветен 
кон општествен ангажман. Тоа не испадна без последици 
за Чедо Јакимовски. Тогаш бев претседател на Сојузот на 
младината на Македонија – функција што ја извршував 
врз непрофесионална основа, по свое барање, бидејќи 
претходно бев веќе избран за асистент на Економскиот 
факултет во Скопје – а Чедо беше главен и одговорен 
уредник на весникот „Млад борец“. Во прашање беше 
негов повторен избор на истото место, во што јас не го 
поддржав. Се залагав за помлада, подинамична, и како 
што тогаш ми се чинеше, „поновинарски“ ориентирана 
личност. Чедо тоа не го прими лесно, иако никогаш лично 
не ми замери. Подоцна премина на работа во Комисијата 
за култура при Централниот комитет на Сојузот на 
комунисти на Македонија. 

По неколку години (мислам дека беше во време на 
некое од моите повеќегодишни отсуства од Македонија), 
до мене стигна веста дека Чедо Јакимовски починал. 
Се соочив со едно посебно чувство што оваа вест го 
предизвика кај мене и моментално се потсетив на 
епизодата на моето заземање страна во случајот со 
реизборот на главниот и одговорен уредник на весникот 
„Млад борец“, која се случи пред скоро две децении, во 
почетокот на 70-тите години.   

Печатни грешки! На крајот на краиштата, зошто 
толку возбуда околу нив? Па дури тие, привремено, да 
се на штета на беспрекорната точност, па дури и да ја 
компромитираат совршеноста! Сепак, има можност 
за враќање назад, макар и отпосле. Треба само да се 
додаде – ERRATA!

Но, што станува со вистинските грешки? Со оние што 
се резултат на одредени наши постапки, на одредено 
чинење, на нешто што сме го направиле во животот, а 
засегаат други лица? За жал, тие не може да се ублажат 
отпосле. Направеното, најчесто, е конечно. Тука каењето 
не помага многу, па дури и да стигнало до оној кому сме 
му згрешиле, повредувајќи го! Не може тукутака да се 
поништи стореното. Некои лузни не зараснуваат лесно. 
Остануваат како сведоштво за нашата несовршеност, за 
кревкоста на материјалот од кој сме создадени. Тука се за 
да нѐ потсетуваат на тоа. Без оглед дали се работи за некоја 
наша лоша процена, за лекомисленост, за избрзаност или 
површност што сме си ги дозволиле во одредени околности. 
Дури и ако се резултат на преголем ентузијазам да се 
направи исчекор во корист на некоја зацртана, повисока цел. 

Во такви околности не постои начин во книгата на 
нашиот живот да закачиме на задната страница – ERRATA. 

Сознанието и чувството дека некому сме му згрешиле 
сме осудени да си го носиме како крст на Голготата до 
остатокот од нашиот живот.

Нека ти е лесна земјата, Мајсторе! Ова е само скромен 
обид за објавување на мојата ERRATA кон тебе, по 45 
години!

Errata – епилог
Во една прилика, во пролетта 2016 година, на Донка 

Глигорова ѝ имав прочитано извадоци од поширок текст, 
вклучувајќи го и текстот за Јакимивски. Бев љубопитен 
да слушнам нејзино мислење. Знаев дека има завршено 
историја на уметност во Белград и дека е строга и 
директна во давањето судови. Наместо мислење за 
текстовите, Донка, неочекувано, ми рече: „Владо, не знам 
колку си запознат, но еве веќе 9-10 години, во Кратово 
се одржува поетска манифестација во чест на Чедо 
Јакимовски, под наслов ‘Лесновските ѕвона’. Би било 
убаво овие твои сеќавања за Чедо Јакимовски да ги 
прочиташ на манифестацијата.“ 

На манифестацијата во Кратово и Лесново бев со 
Калиопи. Тоа ни овозможи, покрај литературното 
читање и беседите за Јакимовски, да го продолжиме 
дружењето со Донка уште од Пекинг, за кое во Скопје не 
наоѓаме баш многу време. Најпрво го посетивме гробот 
на Чедо Јакимовски, каде се обрати Живко Кондев, 
сподвижникот на манифестацијата. Беше присутен и 
братот на поетот. Останав стаписан од сличноста, до 
тој степен што во еден миг ми се пристори како Чедо 
Јакимовски лично да си става цвеќе на сопствениот 
гроб. За помалку од еден час и сѐ уште под импресија 
на претходното, доживеав уште едно несекојдневно 
искуство. Во Музејот на Кратово учесниците читаа 
поезија, а јас мојата Errata. Кога ја напуштив говорницата 
и се упатив кон местото каде што седеа Калиопи и 
Донка, еден човек, кој ми заличе познат од младинските 
денови, потстана и ми рече: „Простено ти е, простено!“ 
Во тој момент, ми се пристори како зборовите да доаѓаат 
од некое друго место и од друго време.  

Таа година на манифестацијата во Кратово главната 
беседа за Чедо Јакимовски ја одржа човекот за кој 
своевремено се заложив да дојде на местото на Чедо 
за главен и одговорен уредник на „Млад борец“. Додека 
го слушав Ристо Лазаров, не можев да бидам сигурен 
дали судбината си поигрува со нас луѓето или знае со 
беспрекорна точност да стави дефинитивна точка на 
работите кога тоа најмалку го очекуваме. 

Проф. д-р Владимир Петкоски докторирал во 1977 
г. на Економскиот факултет при Универзитетот во 
Белград од областа на економскиот развој. До пен-
зионирањето работеше како редовен професор на 
Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ во Скопје, како професор на Факулте-
тот за интердисциплинарни студии и јавна админи-
страција на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
во Битола и како гостин професор на неколку свет-
ски универзитети. Бил амбасадор на Југославија во 
Судан (1990 – 1992); амбасадор на Р Македонија во 
Кина (1994 – 1999); советник за наука и технологија 
при Југословенската амбасада во Вашингтон (1980 
– 1984). Автор или коавтор е на 13 книги издадени 
во Македонија и поранешна Југославија, како и на 
над 120 научни и стручни написи од областа на еко-
номијата.
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СТАРЕЦОТ И 
КОРОНАТА
(ИЗВАДОК ОД НЕОБЈАВЕН РОМАН)

тариот Небојша се чувствуваше релаксирано по 
посткоронскиот период. Но отворено беше пра-
шањето дали целосно ги надмина последиците од 
вирусот. И со нов оптимизам, сепак не виде големи 

промени во себе. Во него продолжи да живее претходниот 
старец. Илузиите не можат да бидат нов почеток. Тие се за 
соништата. За да се изгубат од свеста треба човек да е во 
будна состојба. А тој постојано беше во длабоки и тешки 
соништа, а по лесните дремежи повторно го чувствуваше 
очајот. И едните и другите го товареа јавето во кое стравот 
беше залогорен како птици во свое гнездо.

Животот за него беше Господов подарок. Доколку во 
староста среќата е за благодарност кон Севишниот, сепак 
останува судбинскиот запис. За судбината нема промени. 
Тој беше среќникот кој не беше на списокот на смртта. Не-
говите сеќавања за собата на проколнатите имаа силна 
емотивна боја. Во тоа релаксирано време на постокорон-
скиот период тој многупати се навраќаше на соништата 
кога трчањето низ тунелот на темнината е да се стигне 
до спасоносната светлина. Во таа судбоносна трка од со-
нишатата, на Небојша здивот му лебдеше низ темнината 
за да ја дофати опашката на светлината. Тоа беше спас 
од смртта и одложување на влезот во вечната тишина. 
Тајните остануваа во темнината на тунелот. Оттаму, во 
соништата, не се слушаа и офкањата на несреќните. Нај-
гласна во човековиот живот е тишината на вечноста.

Оздравувањето во битката со корона-вирусот беше само 
некој таинствен знак дека човечкиот организам наоѓа на-
чин да преживее. Но дали оздравувањето од таа битка 
може да се сфати како конечно оздравување? И дали тој 
механизам за преживување има постојаност, останува от-
ворено прашање. Староста беше само животен период во 
постоењето и ништо повеќе, ниту помалку. Многумина од 
неговата генерација не ја доживеаја староста. Но луѓето 
кои се извлекоа од темнината останаа во канџите на стра-
вот. Неизбежноста на смртта е стожерна тема за толку-
вање на животот. Оттаму се извлекува и филозофијата за 
животот. Во еден човечки живот само смртта е сигурна. 
Стравот од смртта е постојано чувство кое како смола се 
лепи во човековата размисла за постоењето. Ама стравот 
од смртта е навика во човекувањето за која нема одвика.

Вознемиреноста што го следеше Небојша во таа тешка 
битка со корона-вирусот продолжи со тешки емоции кои 
не можат да се отфрлат од сеќавањето. Престојот во со-
бата на проколнатите беше тешка и неотфрлива емоција. 
Таа тажна и трагична судбина не беше сон. Соништата 
брзо исчезнуваат откако ќе се сонат. Но дали остануваат 
макар и како проѕирен облак во сеќавањето, беше пра-
шање за времето. Соништата доаѓаат и поминуваат без 
некој распоред и без утврдена шема и не зависат од жел-
бите на сонувачите. Исто е прашањето дали соништата 
се случуваат намерно или случајно. Тука може да има 
своја тежина синтагмата дека секое постоење има свое 
постоење. Небојша се исплаши од помислата соништата 
да му се случуваат во будна состојба, а не во сонот. Со 
таква мисла неговата душа можеше да остане заробена 
во некој метален кафез од кој може да излезе доколку 
го има клучот. Не беше сигурен дека има таков клуч. Тие 
метални кафези беа во животот. Дали ги има во судбин-
скиот запис и дали може да се пронајде клучот за отво-
рање? И дали неговата душа остана слободна или и таа 
се нагризува? Тие понори кои ги сонуваше можеа и да се 
прелетнат, но за тоа беа потребни крилја. Тешка задача за 
несреќниците беше да не се дозволи болката да потоне 
во некој понор, зошто оттаму е посилна и понеуштлива.

Како конечно да се смири душата на тие несреќници 
кои беа во собите на проколнатите? Небојша се мачеше 
со таа помисла, зашто тој беше жив страдалник. Сурово-
ста на очајот беше загнездена некаде длабоко во негово-
то сеќавање. Најсигурно засолниште од стравот тешко се 
наоѓа. Тој пекол за опстанок можеше да се отфрли само 
во ретки моменти 
кога околностите 
дозволуваа да се 
прелиста некоја 
книга за туѓ очај.

Оваа година 
се одбележува 
мал-голем јуби-
леј: 30 години о

Оваа година се одбележува мал-голем јубилеј: 30 годи-
ни од членството на Јован Дамјановски (Тетово, 1946) во 
ДПМ. Дамјановски е универзитетски професор, доктор на 
науки, а необјавениот „Старецот и короната“ е негов осум-
наесетти роман. Автор е и на драмски текстови (седум од 
нив одиграни и на театарската сцена: „Мие, малите људи, 
смо големи чуеци“, „Биолошки динамит“, „Иконија-пар-
дон, госпоѓа Ика“, „Картон Сити“; на монодрамите „Чај со 
рум“ и „Госпоѓица Ика“), а според неговиот роман „Неж-
ниот прав на заборавот“ е снимена кратка ТВ-серија во 
четири продолженија. Во 2019 г. издавачката куќа МИ-АН 
издаде едиција од пет избрани романи од Дамјановски: 
„Вештачки сон“, „Здивот на тишината“, „Благослов или 
проклетство“, „Мирисот на лагата“ и „Глобалните ѕвезди 
на небото“. За делата на Дамјановски пишуваа повеќе 
книжевни критичари: Гане Тодоровски, Науме Радически, 
Раде Силјан, Веле Смилевски, Тодор Чаловски, Светлана 
Христова-Јоциќ, Христо Петрески, Мишел Павловски и др. 
„Дефицитарна е македонската прозна белетристика од 
профилот на вака формирани и одважни автори, во чија 
компетенција и во чија квалификација се обединуваат 
разумот, моралот, познавањето и респектот, емоцијата и 
актуелноста“, ќе запише  Гане Тодоровски.

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА

Јован Дамјановски

С
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МОИТЕ ПРИКАЗНИ
(ИЗБОР)

СО ПРИРОДАТА НЕШТО СЕ СЛУЧУВА

Не знам кој сè и што за тоа одлучува, но со природата 
денес нешто многу сериозно се случува!

Како прво и прво, не се знае веќе што е цвеќе, а што – 
дрво!

А за климата и да не зборуваме... По сто пати дневно ѝ се 
изначудуваме! Се случува дури и тоа, да се „изредат“ сите 
годишни времиња во текот на денот... 

И после се чудиме што сега, уште во февруари, ене, 
расцутел дренот! Меѓу цела шума од дрвја, тој се нашол 
„најпаметен“ да расцути и жолто да ни се смешка... 

Нормално ли е тоа, ве прашувам, или пак е некоја „при-
родна“ грешка?!?

Ако работите продолжуваат вака, сигурно набргу ќе рас-
цутат и овошките. Море и петлите ќе почнат да ни „несат 
јајца“ место кокошките. Заедно со врапците и чавките, со 
нас ќе презимуваат и славеите, и штрковите и потполош-
ките... 

А тоа што веќе е изникнато кокичето, ништо не ме чуди. 
Тоа најхрабро цвеќенце отсекогаш во февруари си се 
буди. Исто и кукурекот. Можеби и поради таа нивна хра-
брост најкус им е векот... 

Дедо ми е познат природозналец. Пензионер. Природа-
та ја знае „на прсти“. Но пред некои нејзини „ненормални“ 
појави и тој вчудовиден се „крсти“... 

– Васко – ми вели – ништо да не те чуди... Дојдоа вре-
миња „луди“. Не сме во право што и да речеме, оти „гран-
ката“ на којашто седиме – сами си ја сечеме! Си ја зага-
дуваме околината, почвата, водата... Не може да нè трпи 
веќе природата! Ако продолжиме така, сакале-нејќеле, 
самите ќе си паднеме на „теме“. Ќе живееме во година со 
само едно годишно време! Можеби ќе биде само вечна 
зима, или – лето... Не му се „пишува“, чедо, добро на све-
тов! Ние, постарите, еден ден ќе си заминеме. Знам, светов 
ќе ви остане вам... Ама, ај кажи де, што да направиме за 
подобар свет да ви оставиме?!?

Поголем жив филозоф, чинам, од дедо ми нема! Особено 

кога разговара на оваа тема. Но тој, кутриот, е немоќен, 
знам... 

Што може да стори човекот сам?!? 
Море и уште илјада дедовци како него да се соберат, со 

оние што мислат поинаку – не ќе се разберат! Оти тој про-
блем секој си го сфаќа индивидуално. Ете, тоа е најстраш-
но и најжално... 

Можеби и заради тоа дедо ми вели дека за природата 
„лек веќе нема...“

А и јас, пак, што толку сум „запнал“ да ви зборувам на 
таа тема?

Кога и јас сум немоќен, за жал... За такви нешта, теми и 
дилеми – сè уште сум мал!

ЗИМНА ЕКОХИМНА

Февруари е. 
Небото како огледало е чисто. А и сонцето некако при-

мамливо пече. 
Да си дома или во природа, не е исто. Затоа дедото на 

внучето му рече: 
– Облечи се добро. На прошетка ќе одиме, Марко!
– А каде, дедо? – внучето праша.
– Далеку од чадот... Се знае, во паркот...
Дедото уште не ни дорече, а Марко беше подготвен: 

ем обуен ем облечен! Се фатија за раце и часкум излегоа. 
Минаа две-три улички и во паркот навлегоа. Шетаа и раз-
говараа два часа цели.

– Во природата – рече дедото – е попријатно, нели? По-
лесно се дише отколку во градот...

– Тоа е, дедо – му врати детето – поради смогот, сметот 
и чадот!

Разговорот од грмушките им го слушна Ќосот. Скокна 
пред нив и засвирка со носот:

„Што е убав овој свет,
овде отпад, таму смет!
Нигде цвеќе, трева, лад –
сегде бетон, смог и чад!
Мртви реки и пуст брег,
кисел дождец и црн снег.
Воздух – катран, в село, град
– тешко дише стар и млад...“
Марко го слуша пиленцето како пее.
– Ќосево, дедо – праша – нам ли ни се смее? Или, пак, 

некоја негова зимска екохимна оваа песна ќе е?!

(Од книгата „Моите приказни (избор)“, пригодно 
издание по повод јубилејот 80 години живот и 55 
г. од објавувањето на првата книга на Киро Донев. 
„Македоника литера“ 2022)

Киро Донев (21.3.1942, с. Моноспитово, Струмичко) 
е еден од најпознатите, најплодните и најпрепознат-
ливите наши автори за деца и млади. Работеше како 
новинар, главен и одговорен уредник и директор на 
„Детска радост“ при НИП „Нова Македонија“, а од пен-
зионирањето живее во родното село. Член е на ДПМ 
од 1970 година. Почнувајќи од „Жаба спикер“ (поезија, 
1967), објавил над 40 книги со раскази, поезија, романи, 
сликовници, драмски текстови, гатанки. Некои негови 
дела се преведени на српски, турски, бугарски, украин-
ски, руски и албански јазик. Ги добил наградите „Ванчо 
Николески“ на ДПМ за најдобра книга за деца, „Гоцева 
повелба“ – Подгорци, „Струшко изгрејсонце“ и др.

ПРОЗА ЗА ДЕЦА

Киро Донев
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ПОГЛЕД ВО ТЕМНИНАТА 
(Soditje në errësirë) 

Поглед во темнината. Лица. Темнината. Ништото. Минува-
ше низ некои далечни места и забележа дека сѐ помалку и 
помалку гледаше, што беше несфатливо, зашто светлината 
беше истата, местото како и сите непознати места, времето 
беше пладне... На почетокот сфати дека веќе не гледа некои 
големи и значајни нешта. Подобро, му рекоа, што големите 
и значајни нешта му се појавуваа како малечки, малобројни 
и изненадувачки безначајни. Во оваа средина, да претпоста-
виме, ја постави и војната низ која мина многу пред таа во-
општо да почне и сѐ додека заврши. Сите му беа пред очи: 
почетната пропаганда, објавувањето на неколку слободар-
ски стремежи, прикриената војна со бездушникот на тајни-
те обезбедувања, убиствата кои доаѓаа од секаде и поради 
сите причини поради кои можеше да се умре, отворените 
ликвидации, нападите со тешко оружје, масовното уништу-
вање на градовите и масовните убиства, пробивите и реките 
бегалци, гладот и болестите меѓу населението кое талкаше 
по ридови и планини за да си ја спаси измачената душа. Има-
ше премногу такви работи. Покрај патот и во каналите имаше 
лешеви. Преплашени деца, заклани деца. Малоумници кои 
талкаа. Животни, ненадејно збеснати и споулавени, ѕверови 
полудени од човечка крв. Почувствува страв! Арно ама, неј-
зиното значение му се стори безначајно и товарот на војната 
не беше поголем од товарот на зрно пченка. Сите тие работи 
можеа да се случат и во време на мир и спокојство. Еден ден 
додека седеше наспроти калето на Скендербег, и тоа му се 
стори мало, како безвредно копче, со време обелено.

За миг ги беше разградил нејзините големи ѕидни камења и, 
како зрна песок, ги стркала надолу по карпите право во без-
дна. Со истата леснотија можеше да ја држи во дланка зашто 
беше малечка, и безначајна и без тежина. Потоа го погледна 
големиот град кој сега мнозинството го викаше Главен град. 
И тој исто така беше изгубен, толку мал колку да го чуваш в 
џеб и потполно безначаен. Целото место беше малечко, без-
начајно и без тежина. Со планини, со гори, со мориња и реки, 
со полиња и ниви, со села и градови, со животни и птици, со 
живи суштества под земја и во вода, со сите живи и мртви 
луѓе... со сите, беше мал и без тежина! Наспроти лесните нале-
ти на срцето, кои го тераа да се врати, токму таму кај срцето се 
отвораше бездна, наспроти мислите се отвораше застрашу-
вачкото кралство на темнината! Окото му се беше наполни-
ло со темнина. Срцето со темнина. Мислата со темнина! Веќе 
ништо немаше смисла. Наспроти секое нешто се појавуваше 
ново прашање и едно ништо. Наспроти облиците и смислата 
се протегаше големо поле на ништото. Поголемо од пустини-
те. Поголемо од картите во сите можни размери. Времето сега 
веќе беше поделено на два дела: едниот беше оној далечни-
от, со разни светла, додека светлото уште светеше, исто онака 
како што сега темнината темнеше! Во оваа темнина и самото 
ништо се беше изгубило, поради тоа на овој свет баш ништо 
не можеше да најде! 

ВО УФ!
(Në uf!) 

Просјакот. Облиците. Темнината. Огинот. Барањето. Не 
дека дента не патувавме итајќи, немилосрдно, арно ама де-
нот на сите ни се виде краток, запурен. Ух, веднаш се стемни, 
леле! Тројцата знаевме дека доцнењето може многу скапо 
да нѐ чини, затоа брзавме! Поради темницата не можевме 
да се одмориме, да застанеме, иако беше тоа темница слич-

на на ждригавица што ти го пече желудникот – само што 
оваа ти ја печеше мислата. И оваа темница беше темница на 
една влажна есенска ноќ, темница на едно намуртено небо, 
со ниски облаци, без ниту една ѕвезда на небото, темница 
без месечина. Ух, колку длабоко бевме навлегле во шумата, 
како да бевме влегле во некоја карпеста пештера! Јаворо-
вата шума татнеше од грмежи. Патот влезе и се изгуби во 
патеката, а потоа патеката исчезна во дабот на работ на 
една бара. Така, тие сфатија дека талкаат низ дабовите и 
високите дрвја израснати околу таа бара. Нивните облици 
изгледаа слаби, и кога ќе се допреа, тие исто така беа во-
дени. Завивањата и грмежите, како и сенките во темницата, 
не можеше да се одредат од каде доаѓаат, и потоа, ух... се 
појавуваа во чудовишни размери! Не беше возможно да се 
сфати каде одеа низ тие чести патувања, без упатства, без 
насоки, можеби – можеби и по патеки и по тој уф и гуф, кои 
ечеа однатре... и дали некогаш ќе успеат да излезат отта-
му? Патуваа така, во тој непат, неколку часа. Уморни, мокри, 
истоштени, изгубени како паралитичари, на колена, малку 
одморија. Патувајќи, трњето и гранчињата им ги искинаа 
алиштата, парче им ги сторија. Само што мислеа дека меѓу 
нив тие имаа една длабока урна.

Да запалиме оган, рекоа. Да видиме каде сме и каде се 
наоѓа глутницата! Да видиме како да излеземе оттука. Ние 
сме како војници, во пченкарно поле. Наоколу се слуша 
само вревата од војската. Така, по темнината, собраа суви 
гранки, даб и направија колипка покриена со гранки. И, за-
палија оган. Пламенот веднаш се запали не оставајќи им 
време на сувите гранки. Блесна пламен, црвен, голем, висок, 
им ги замагли очите! Тогаш сите тие, изненадени, истакнаа 
дека, освен тој пламен, ништо друго не можат да видат! 
Сиот свет исчезна! Беа само тие, парталавите алишта, нив-
ните калливи нозе, празните раце, нивните исплашени лица, 
очите ослепени од светлоста пред нив. Вревата, татнежот, 
леле, глутница, едногласна група за помош, седнати околу 
огнот, со очи исполнети со универзумот на темнината. Тие 
не можеа да видат ништо, зашто Тој им ја беше зел светли-
ната и им го беше дал огнот, кој набргу згасна и стана пепел 
и тие повторно влегоа во темнина... во уф!

 („Просјакот и Софија“, Приштина, 2011)

Превод од албански јазик: Фатбардха Шеху

Зејнулах Рахмани 
(Zejnullah Rrahmani, 
1952) е романсиер, 
раскажувач и истра-
жувач на книжевната 
теорија. Роден е во с. 
Балофц, Подујево, каде 
завршува гимназија. 
Албанологија студира 
на Филозофскиот фа-
култет во Приштина, 
каде што магистрира и 
докторира. Прво работи 
како новинар во в. „Ри-
линдја“, потоа во недел-
никот „Фјала“. Од 1977 г. 
работи на Филолошкиот 
факултет. Едно време е 
негов декан, како и ди-
ректор на Меѓународниот семинар за албански јазик, 
книжевност и култура. Надворешен член е на АНУК. 
Почнувајќи од „Изгубените самогласки“ во 1974 г. има 
објавено триесетина книги, 12 романи и многу теорет-
ско-истражувачки дела и студии. Се смета за еден од 
водечките автори на Косово.

ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА

Зејнулах Рахмани, Косово



Нусрет Дишо Улку е роден на 24.3.1937 г., во Призрен, 
Косово. Завршил средно и вишо образование, Пе-
дагошка школа, во родниот град. Прво бил учител, 
а потоа до пензионирањето во 1993 г. наизменично 
работел како новинар и уредник на списанијата за 
деца „Севинч“ и „Томурџук“ при Редакцијата „Бир-
лик“ во Скопје, како новинар при приштински „Тан“ 
(1977 – 1981) и како уредник на културната рубрика на 
„Бирлик“ во Скопје (1981 – 1993). Член на ДПМ од 1967 
година. 
Пишувал поезија, проза и хумористични текстови, 
претежно за деца и млади. Ги објавил поетските кни-
ги: „Деца и дрвја“ (1963), „Детски раце“ (1967), „Три-
аголник“ (1968), „Од сѐ по нешто“ (1977), „Море и јас“ 
(1974), „Епопеја“ (1976), „Внатрешен рев“ (1988), „Голе-
ми деца“ (1992), „Затворена љубов, отворено писмо“ 
(2011). Неговото прозно дело за деца „Црниот Исмет“ 
е објавено првин како лектирно издание во Истанбул, 
во 1978 г., па преиздадено како лектира и во 1992 под 
наслов „Три мечиња“. Нусрет Дишо Улку е добитник и 
на познатата преведувачка награда „Златно перо“ за 
1990 година.

ПРИЈАТЕЛСТВО

Ердинч падна в болница. Требаше да се оперира од 
крајници. Операцијата беше повеќе одошто успешна. 
Секое утро татко му донесуваше илустрирани списа-
нија. Меѓу сите нив најчесто се сретнуваше името на 
Тарзан. Зашто Ердинч просто беше вљубен во него.
Веќе со прсти можеа да се избројат деновите за 
одење дома. Само два дена до напуштањето на бол-
ницата таткото пак дојде во посета, при што се сретна 
со младата болничарка. Таа праша:

– Единч е вашиот син, зар не?
– Да!
– Тој е добро и мирно дете – почна болничарката. – 
Крај неговата постела лежи само едно малечко девој-
ченце. Се вика Викица. Обично тој седи на нејзината 
постела, или тоа во неговата. Цел ден се забавуваат 
со списанијата што му ги донесувате. Вашиот син по-
некогаш од списанијата прави еден вид телевизор и 
заедно гледаат... Еднаш го прашав Ердинча дали знае 
како се вика девојчето. Одговори дека знае. А кога 
го прашав девојчето, тоа не го знаеше неговото име. 
Едно утро Викица ја однесоа на операција. Ердинч 
се чувствуваше многу осамен. Кога ја вратија назад 
од операција, Викица беше во полусвесна состојба. 
Ердинч како да беше погоден во срцето. Не издржа 
и седна крај нејзината постела. Очите не можеше да 
ги оддели од очите на Викица. Солзи му надојдоа. Ер-
динч тогаш ме праша кога одново ќе може да си игра 
со Викица. Одговорив оти ќе може наскоро.
При напуштањето на болницата, Ердинч вети почесто 
да ја посетува Викица. 

ДЕЦАТА И ЖИВОТНИТЕ

Децата се или мирни или немирни,
или се домашни или диви животните,
децата се или добри или себични,
или се ѕверови или се чудни животните.

Децата ехото го бараат низ долиштата,
животните го бараат низ планините.

Дали и животните болуваат од парализа
како и децата?
Дали и тие лежат од настинка или
урок како и децата?

Децата се плашат од животните
животните се плашат од човекот.

DE DE GEÇME

De de geçme
Ye ye yedir
İç iç içir
De de geçme 

De de geçme 
Ger kanat kol 
Baş başa ol
De de geçme

De de geçme
El ele ver
Dök kanlı ter
De de geçme

De de geçme 
Senden geç
Varsın ergeç
De de geçme

НУСРЕТ 
ДИШО УЛКУ  
1937 – 2022

IN MEMORIAM
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Радован П. Цветковски e македонски поет, раскажувач, 
книжевен критичар, писател за деца и млади и фолклорист. 
Роден е во Сопотница, Демирхисарско. Член на Друштво-
то на писатели на Македонија од 1983 г., на Македонското 
научно друштво – Битола и на Друштвото на фолклористи-
те на Македонија. По завршената средна учителска шко-
ла, вонредно, завршил во Скопје Виша педагошка школа и 
Филозофски факултет, група Јужнословенска книжевност 
со српски јазик. Работниот век го поминал како учител. Се 
пензионирал во 1990 г. 
За возрасни ги објавил збирките поезија „Моето поднебје“ 
(1971), „Кругови од лузни“ (1974), „Камен и небо“ (1977), „Бели 
несоници“ (1982), „Дедо ми од Балканските војни“ (1985), „Кога 
ѕвездите кон небото паѓаа“ (1993), „Јазли на душата“ (1996), 
„Корени од прагот“ (1998), „Даги“ (1999), „Прекршено време“ 
(1999), „Сонето претчувство“ (2006), „Потпрено небо“ (2012), 
„За зборот наш и сонцето“ (2015), како и збирките раскази 
„Ангелот и клучот“ од 1995 г. и „Блиску до умот“ од 2009 г. 
За деца и млади ги објавил романот „Рашко“ (1997), стихоз-
бирката „Во огледало огледалца“ (2013), збирките раскази 
„Смокот пештерски“ во 1992 и „Приказни од лозје“ во 2000 г. 
Автор е и на неколку книги критика, есеи и студии: „Студија за 
демирхисарскиот говор“, „Видувања“, „Отаде и одавде вре-
мето“, „Разглопки“; на збирките анегдоти „Сказанија демир-
хисарски“, „Демирхисарски и други сказанија“, „Анегдотски 
кажувања“; на зборникот „Македонски народни пословици“. 
Коавтор е на „Речник на демирхисарскиот говор“. Во 2019 г. ја 
доби наградата за поетски опус „Книжевен жезол“ на ДПМ.

ЗБОРОВИТЕ 

Тие се како цреши – 
какви ќе одбереш 
така и ќе речеш. 

Тие се како роса – 
капка по капка да собираш
да станат мисла. 

Да станат песна,
без право
некој да ни ги преправа.

РЕАЛНОСТА НА ВРЕМЕТО

Од мојот балкон
ги преполнувам очите
со светлина и зеленило
и со авиони
од зад сртот што се размножуваат.

Чувствувам
како струи зеленилото во мене
и се обидувам
да ја исцртам патеката 
до сонот како јаве
што ми се случуваше некогаш
преполнет со страв.

Светлината
се подизместува во круг
заедно со мојата сенка
надрочена со грди зборови за времето.

Од секој збор
расцутува темно око 
што ги собира
и светлината и зеленилото 
заедно со мене во нов сон 
и реалноста на времето.

ПУКНАТИНА ВО ДУШАТА

Меѓу реката
наспроти најубавата глетка,
и моите очи
нурнати во вишините на небото 
ми се исцртува пукнатина 
висока колку планина.
Горе гороцветна синевина
недофатна за мојата мисла,
одавде реката распослана виделина 
дури до лозјата.
Меѓу нив и тежината на небото, 
јас со пукнатина во душата
за стравот во очите на Галето,
и за небото распаднато
што нè позема на тој пат.

ФУРНАЏИЈА

На дедо ми Стојче, 
гурбетчија во Букурешт

Во сопствените стапалки 
копаше денови.
Секој ден бел сомун мек.

Во сопствената душа
му никнеа подадени раце. 
Секое сомунче пријател в срце.

Најпосле мера од девет педи
ископа гроб.

РАДОВАН П. 
ЦВЕТКОВСКИ 
1931 – 2022

IN MEMORIAM
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Тоде Илиевски беше поет, писател за деца и мла-
ди, шаховски проблемисти, енигматичар. Роден е во 
1952 г. во с. Мраморец, Охрид. Дипломирал на Фило-
лошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Работел 
како просветен работник и како библиотекар во НУ 
Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид. Беше дирек-
тор на Радио Дебар, а од 2007 до 2011 г. и директор 
на Библиотека „Григор Прличев“. Член е на ДПМ од 
1994 година, но и на Меѓународната асоцијација на 
писателите и публицистите (Естонија), на Културниот 
клуб „Номади“ (Словенија), на Хрватското книжевно 
друштво и на Сојузот на независните бугарски писа-
тели.

Автор е на книгите: „Ведро едро“ (поезија за деца, 
1990), „Концерт за шумите“ (поезија, 1992), „Изворите 
во горите“ (поезија за деца, 1999), „Зелен блен“ (пое-
зија, 2001), „Лов на Лебедовото Езеро“ (поезија, 2008), 
„Липов чај“ (поезија за деца, 2009), „Ќерката на пое-
тот“ (поезија за деца, 2011), „Пролетен ветер“ (поезија, 
е-книга, 2012), „Јатките на загатките“ (гатанки за деца, 
2017), но и на книги од областа на библиотекарството, 
на енигматиката и на проблемскиот шах.

Добитник е на Повелбата на Св. Климент (за твореш-
тво, 2002), на Наградата на „Празникот на липите“ 
(за песна, 2003 и 2006), на Наградата на фестивалот 
„Славјанска прегратка“ – Варна (за песна, 2008), на На-
градата на ДПМ „Ванчо Николески“ (за книгата „Ли-
пов чај“, 2009), на Наградата „Игнација“ на фестивалот 
„Розите на Елбасан“ (за поезија, 2010), на Сребрениот 
медал „Св. Ѓорѓија“ (Русија, 2013), на „Книжевно перо“ 
(Хрватска, 2014), на „Перото на Живодраг Живковиќ“ 
(за дело, БиХ, 2015).

Одделни дела му се преведени на десетина јазици. 
Застапен е во антологии, во избори и во учебници. 
Автор е на дваесетина книги преводи и препеви од 
словенските јазици. Има објавено околу 450 шахов-
ски проблеми во бројни специјализирани списанија за 
шах во 20 земји. Застапен е во Антологијата на маке-
донскиот проблемски шах и во светската антологија 
„Албум ФИДЕ“.

ЧАС ПО ЛЕТАЉЕ

Во дворот е присутен слободарски свет –
мечтите се раѓаат попладне во пет.

Кон земјата волшебна пробиваме друм –
меѓу сите другари претходница сум.

Во стварност се менува сѐ што било сон –
играта е повредна од царскиот трон!

Мислејќи на птиците дека ни се род,
со залет се креваме на вишниот свод.

Чуда се случуваат во нашиов свет:
јатото е здружено во бескраен лет!

ПЕСНА ЗА ЧАЈОТ

Ситен трошок, малку пари –
секој знае чај да вари.
Зиме, лете, грее, блажи –
за напивка топла важи.

Според желба, лична волја:
од планини или полја,
крај печките мирис шират
чајниците кога свират.

Како брашно, млеко, супи,
и чај може да се купи,
но најсладок, знајте вие,
е берачот ако пие.

Бистар памет, чисти гради –
и нас чајот ќе нѐ слади:
со шипинки, липа, нане,
поубаво сѐ ќе стане.

И за себе, и за гости,
рецептите ни се прости:
ситен трошок, малку пари –
секој знае чај да вари!

ЛИМЕНА МУЗИКА

Не се во прашање само трубите,
тубите
или хорните,
туку и неуморните
инструменти – олуците.
Од звуците
склад се раѓа,
а градот во занес паѓа,
додека дождот неуморно слави
и лимена музика прави!

Тоде Илиевски - „Белиот предел“ (ПНВ Публикации, 2021)

ТОДЕ 
ИЛИЕВСКИ   
1952 – 2022

IN MEMORIAM
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Драги Михајловски (16.10.1951 – 21.2.2022) е еден од 
најреномираните и најомилените писатели во Македо-
нија, преведувач, поет, есеист, професор. Дипломирал 
англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факул-
тет „Блаже Конески“ во Скопје, каде што и магистри-
рал и докторирал и каде што работеше од 1976 г. до 
пензионирањето, како редовен професор на Катедрата 
за англиски јазик и книжевност по предметите Теорија 
на преведувањето и толкувањето и Практика на пре-
ведувањето. Беше член на ДПМ и на Македонскиот 
ПЕН-центар од 1992 г., како и на Асоцијацијата на писа-
телите за мир во Вашингтон од 1998 година.
Почнувајќи од збирката раскази „Речно улиште“ во 
1981 г. објави 20-тина книги раскази, романи, есеи, како 
и многу значајни препеви и преводи од светската кни-
жевност, меѓу кои и собраните дела на Шекспир – 37 
драми и 154 сонети. Добитник е на сите награди за 
книжевни преведувачи во Македонија; на „Рациново 
признание“ (1994) за книгата раскази „Скок со стап“; на 
„Стале Попов“ за романите „Смртта на дијакот“ (2002) и 
„Мојот Скендербеј“ (2006); на наградата „11 Октомври“ 
за животно дело од областа на културата и уметноста. 
Преведуван е на англиски, германски, француски, ру-
ски, унгарски, српски, хрватски, словенечки, албански, 
турски, бугарски и други јазици.

– Од сите четири години поминати на факултет, един-
ствено се сеќавам на едно предавање што Горан Сте-
фановски дојде да го одржи на студентите од сите 
генерации, и на повеќе предавања, совети и приказни 
на Драги Михајловски од предметот Теорија на превод: 
„Со љубов – и до детаљ!“, „Читајте ја Библијата, читај-
те го Куранот, луѓе, па вие немате поим колку откачени 
книги се тоа“, „Што и да правиме, ние се преведуваме“… 
На едно од предавањата ни зборуваше за „Pied beauty“ 
– како сега да ми е пред очи: каква радост, каква жи-
вост! Човек-светилник. Вечно ќе се сеќавам на него со 
најдлабока благодарност. – Живко Грозданоски

– Има многу што да се кажува и пишува за извонред-
ните преводи и раскази на Драги Михајловски. Но за 

ова збогување се потсетувам на мојата прва средба со 
него пред 28 години. Кога завршив средно училиште ме 
интересираа повеќе работи – книжевност, јазици, ма-
тематика, физика, историја… и не бев сигурна каде да 
се запишам на факултет. Најпосле одбрав да студирам 
англиски, но се мислев дали нешто ќе пропуштам со 
тоа што не студирам некоја од другите области што ме 
интересираа. На првиот час по англиска книжевност во 
прва година со Драги Михајловски, каде што зборува-
ше за една песна на Блејк и за поврзаноста на поезијата 
со реалноста, сфатив дека сум на вистинското место. 
– Калина Малеска

– Со препорака на Драги Михајловски го добив првиот 
голем превод во животот: нобеловката Надин Горди-
мер за тогашна „Култура“ во 1992 година. Какви крилја 
од самодоверба ѝ даде на една апсолвентка! Мојот 
професор веруваше во мене и таа негова доверба ме 
поведе по овој пат што уште го одам. Преведувајќи од 
англиски, Драги секогаш го славеше и го прославуваше 
својот и наш мајчин, македонски јазик. Вечна слава! – 
Елизабета Баковска

– ...Во 1993 година Драги Михајловски и Зоран Анчев-
ски го преведуваа романот „Љубена“ на Тони Морисон, 
непосредно по нејзиното добивање на Нобеловата на-
града за литература. Јас работев лектура на македон-
скиот јазик на преводот. Се гледавме речиси секој ден, 
преведуваа речиси пред мене. Фрштеа зборови на сите 
страни. Драги кажуваше по десетици синоними за едно 
нешто, се смеевме со Зоки. Понекогаш ги откопуваше 
зборовите од нашите сеќавања, понекогаш, чинам, ги 
измислуваше, ама секогаш ни беа познати, некако наши, 
знајни, можни… Тоа беше најубавото јазично искуство 
во мојот живот. Ми остана зборот баздригалница како 
подарок од Драги. Ни ден-денес не знам што значи 
точно. Го нема во речниците, го нема никаде, веројат-
но остана да постои во таа канцеларија во „Детска ра-
дост“, во „Љубена“ и во секоја моја помисла на Драги 
низ децениите оттогаш... Нешто полно со бои, со живи, 
расползени зборови и многу човечка мекост. Зборот на 
Драги – нашата негова или неговата наша баздригални-
ца. – Оливера Ќорвезироска

– Драги Михајловски, раскажувачот, романсиерот, пре-
пејувачот... оној кој постојано длабеше низ слоевите на 
македонскиот јазик откривајќи ги неговите чудни, не-
предвидливи, незнајни длабочини... човекот со чие за-
минување замина и еден речник на македонскиот јазик. 
– Владимир Јанковски

– Изгубивме голем двигател во книжевноста и обра-
зованието, но пред сè, човек. Толку скромен, а толкава 
величина... неговите дела се дел од кодот/„ѓонот“ на 
нашиот развој како македонска едуцирана, писмена це-
лина, не само како оставина и како аманет, туку и како 
силно орудие против просечноста. Неговото творештво 
се врежува во нас уште на прво читање, разговорите со 
него (барем мене) кратки и мудри, а преводите богат-
ство за сегашниве и идни генерации. Познавач и столб 
на македонскиот јазик. Му благодарам за тоа. Замина 
на денот на мајчиниот јазик, за него најважниот, без уј-
дурми. Ковач на зборовите, мајстор на мислата. – Митко 
Гогов

ДРАГИ 
МИХАЈЛОВСКИ  
1951 – 2022

IN MEMORIAM
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Со загубата на Радован Павловски губиме еден 
голем поет кој сиот свој живот ѝ го посвети на 
поезијата и кој со својот глас врежа длабока трага 
во македонската литература. Тој преку стиховите го 
исцрта својот профил на „ѕвездозналец“, на „магија 
момче на стихот“, на „неизлечлив поет со душа на 
бајкотворец“, на поет „молња“. Неговиот хабитус и 
целосен творечки опит се обележани со стремеж кон 
возвишеното, немир и незадоволство од постојното, 
со залет кон неслутените простори на имагинацијата, 
со порив кон апсолутната слобода, со мајсторски 
зафат во јазикот.

Уште во далечната 1955 г., во месец април, кога 
пратил некои од своите први стихови во весникот 
„Млад борец“, Павловски во дописот напишал: 
„Сакам да остварам свој свет осмислен со она што 
треба да го оправда моето постоење. Ја мразам 
излишноста во поезијата. Немам ограничени 
теми. Она што сум го запознал и што постојано го 
запознавам за тоа и пишувам. Не би сум се ограничил 
за ниеден лист (весник) или табор“. Во овие неколку 
реченици напишани од осумнаесетгодишното момче 
се чувствуваат координатите во кои ќе се развива 
неговиот творечки дух, неговиот истенчен поетски 
сензибилитет ослободен од секакви стеги, неговата 
поетска судбина, сфатена како животна и креативна 
мисија. Тој навистина создаде „свој свет“, свет кој не 
само што го оправдува неговото земно постоење 
туку останува трајна жива материја во ткаењето на 
македонската уметност на зборот. [...]   

Павловски со своите стихови си изгради вечен 
споменик, како што секогаш во духот на Хорациј се 
констатира за автентичните поети. Да се потсетиме 
на неколку стихови од неговата „Порака“: „Ако 
умрам / носете ме / на носилка од метафори (...) Ако 
умрам / мртов не носете ме во Река / Во зеницата 
на светот / закопајте ме.“ Зеницата на светот, тоа 
е пребивалиштето на поетскиот дух на Радован 
Павловски. 

Соња Стојменска-Елзесер

ПРОСТУВАЉЕ СО РАДОВАН
Ни замина, еве, уште една голема фигура на нашата 

култура, уште еден голем поет кој ја обележа нашата 
епоха, уште еден творец кој на нашата поезија ѝ ги 
даде некои од врвните песни напишани на македонски 
јазик. Поетот Радован Павловски замина во земјата на 
легендите од каде што и дојде.

Неговата појава, кон крајот на педесеттите години 
на минатиот век, имаше во себе една речиси митска 
аура: младо момче, кое дотогаш никој не го познаваше, 
доаѓа од некои далечни планини, од некакво село кое 
се вика Железна Река, в град и прекуноќ загосподарува 
со просторите на поезијата; го откриваат, му се 
восхитуваат, го слават, го наречуваат „принцот на 
метафората“. Тој навистина дојде како некој освојувач 
од приказните и од преданијата – незапирлив, 
самосвесен, убеден во важноста на улогата што му е 
доделена, неранлив од ситните пакости на злобниците 
и загледан некаде далеку, каде што, како што велеше 
во своите стихови, го води неговата ѕвезда. [...]

Радован Павловски е еден од најголемите поети кои 
пишувале на македонски и неговото творештво стои 
на самиот врв на нашата поезија. Веднаш по појавата 
на неговите први песни по списанијата, уште пред да 
излезе збирката „Суша, свадба и селидби“, тие беа 
препознаени како очигледна најава на еден вистински 
поет. [...] Во тоа време имаше, се разбира, и отпори – кои, 
за жал, секогаш ја следат појавата на несекојдневни 
личности – но името на Радован Павловски беше 
секавично разгласено низ книжевните и културните 
кругови – прво во Македонија, потоа во книжевните 
центри на тогашната заедничка држава, а набргу и во 
европските и светски рамки. Еве, сега, токму денес и 
токму во овој миг, во една издавачка куќа во Москва 
се предаваат на преведувачката Олга Панкина 
првите примероци од еден репрезентативен избор на 
неговата поезија, штотуку излезени од печат. Радован 
знаеше дека набргу треба да излезе и многу ѝ се 
радуваше на таа книга. [...]

За Радован Павловски поезијата и животот 
беа судбински измешани со една драматична 
спротивставеност. Тој ја живееше својата поезија, и 
се обидуваше да го претвори во поезија својот живот. 
Од тоа невозможно единство произлегуваа неговите 
недоразбирања со реалноста, неговите судири, 
неговата огорченост поради несполуките на овој 
невозможен потфат. Но тој не сакаше да се прилагодува, 
да се согласи со општоприфатените правила, да се 
откаже од својот сон. Не правеше компромиси, одеше 
до крај, до отворено несогласување со средината, 
до затворање во својата горделива осаменост. Беше 
поет-јасновидец, но и проколнат поет, истовремено. Во 
последните години живееше еден тежок, макотрпен, 
осаменички живот. Неговото тело страдаше, но духот 
негов беше постојано извишен над приземните низини, 
барајќи секогаш поголеми височини за својот размав. 
„Насекаде гледам море / Затоа немам куќа / Затоа 
имам галија“, вели тој во една песна, и низ тие стихови е 
искажан, на еден сублимен начин, и неговиот животен 
лозунг, но и неговиот епитаф. Навистина – тој никогаш 
не успеа да има свој дом, но неговата галија го носеше 
кон сѐ пошироки и пошироки хоризонти, каде што 
граница е само бесконечноста.

Влада Урошевиќ

РАДОВАН 
ПАВЛОВСКИ 
1937 – 2022

IN MEMORIAM
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На почетокот на оваа година Албанската акаде-
мија на науките, во која беше избран за почесен 
член, го номинираше Луан Старова за Нобелова-
та награда за литература. Во предлогот за оваа 
врвна книжевна награда се истакнува неговата 
„вера во човекот од едната и од другата страна 
на границата“ и „благородноста на однесувањето 
на неговите ликови“, тој се именува како „писа-
тел на човековата душа“, а „Балканската сага“ се 
прогласува за „европска инаугурација на балкан-
скиот идентитет“. За жал, оваа можност за при-
знание на високите вредности на творештвото на 
овој исклучителен писател дојде предоцна.

[…]

Се сеќавам на Луан во разни ситуации: тој беше 
човек стамен, смирен, полн со една длабока, би 
рекол ориентална мудрост – успеваше да остане 
достоинствен и во тензични моменти, да дејству-
ва смирувачки во конфликтите, да се залага за 

наоѓање на решение при искрснатите несогласу-
вања. Знаеше да го сослуша соговорникот и то-
гаш кога не се согласуваше со неговите ставови, 
но и да остане, со цврстина и убеденост, при сво-
ите сфаќања кога стануваше збор за спротивста-
вени гледишта. Беше, всушност, во својата приро-
да, вистинско олицетворение на идеите за кои со 
голема убеденост се залагаше постојано во свои-
те дела: миротворец, полн со она што го викаме 
позитивна енергија, упорен деец што околу себе 
шири една аура на почитување на другиот и на 
толеранција на разликите.

И тој трајно ќе остане таков во нашето сеќавање: 
творец кој и во своите дела, и низ многубројни-
те општествени и професионални активности, а 
и низ однесувањето во секојдневниот живот, им 
останувал секогаш верен на благородните идеи 
на братството на луѓето и на заемното разбирање.

(Извадоци од комеморативниот говор на Влада 
Урошевиќ)

А која идеја го води (не можам сè уште да кажам 
дека го водеше) Луан Старова додека твори? Мо-
жеби шармантната игра на тема моќта и немоќта 
на авторот да ги конструира и истовремено да ги 
деконструира и сопствениот живот и сопствени-
от текст, да ја (по)каже својата виртуелна, но во 
исто време и можно реалната (авто)биографија, 
создадена од љубов и омраза, радост и тага, бол 
и непребол. Бидејќи приказната, т. е. биографија-
та за/на неговата мајка или за неговиот татко, за 
книгите на неговите родители, за библиотеката е 
исто толку и една лична/негова биографија. Така, 
сликите за интимноста во приказната за Ервехе 
се поистоветуваат со сликите за фиоките, дола-
пите и сандаците, со сликите за сите скришни ме-
ста каде човек може да се скрие, да мечтае, каде 
човек може да ги скрие сите свои тајни.

[…]

А неговата Балканска сага, од книга до книга, тра-
еше и траеше, живееше и живееше и притоа, како 
што и самиот знаеше да каже, беше без изгледи 
таа да заврши, освен ако ја спречи виша сила.

А ете, таа виша сила е токму ова негово замину-
вање. Се спакува спокојно исто така како што и 
живееше и тргна кротко на пат кон вечниот дом, 
кон својата мајка и со татковите книги. И посаку-
ваме таму да ја започне својата „небесна балкан-
ска сага“ која ќе се надоврзе на оваа, сега и тука 
„земна балканска сага“.

(Од комеморативното обраќање на Весна 
Мојсова-Чепишевска)

ЛУАН СТАРОВА  
1941 – 2022

IN MEMORIAM
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Весна Ацевска

ДУМИТРУ М. ЈОН – ЧОВЕКОТ КОЈ СЕ ВСЛУША 
ВО ПЕСНАТАНА СЛАВЕЈОТ ШТО ПЕЕ СО 
ЗАТВОРЕНИ ОЧИ

Кога го запознав романскиот поет Думитру М. Јон, во сега 
далечните осумдесетти години на минатиот век, се прашав 
зошто еден човек, кој е во својата најдобра возраст, решил 
да замине од својата убава и пространа татковина, на која ѝ е 
силно приврзан, и да допатува во една мала балканска земја, 
да го научи нејзиниот јазик, решен да остане во неа низа 
години за да ја проучува и преведува нејзината книжевност, 
посебно поезијата. 

Се разбира, на тоа прашање никогаш не побарав одговор 
од него, но еден од можните одговори, напоредно со 
сосем очекуваното и природно интересирање за романско-
влашките врски, несомнено може да се најде во неговата 
студија посветена на, како што тој вели, „феноменот на 
современата македонска поезија“, која беше најпрво објавена 
во Романија, во 1990 г., како составен дел од антологијата на 
Думитру со наслов „Falanga lirică Macedoneană“. Следната 
година „Македонска лирска фаланга“, во превод на 
македонски јазик, ја објави книгоиздателството „Култура“, а 
во 1992 г. „Македонска книга“ ја објави „Славејот што пее со 
затворени очи“, во која беше преобјавена истата студија, овој 
пат со наслов „Продлабочување на восхитот“, заедно со уште 
неколку студии посветени на одделни македонски поети. Во 
споменатата студија Думитру го цитира Блаже Конески, кој 
има речено дека „ние си ја создадовме својата литература 
поради нас, а не поради светот“, и вели дека овој исказ на 
Конески, иако на прв поглед заприлегува на надмен, всушност, 
ја посочува општествената ролја на една книжевност и, пред 
сѐ, укажува на императивно почувствуваната потреба на еден 
народ, на својот сопствен јазик да создаде творештво чија 
полноцена вредност ќе претставува негов „принос“ најпрво 
во ризницата на тогашната југословенска, а со тоа напоредно 
и на балканската, европската и светската литература. Тој 
богат и разновиден принос на современата македонска 
литература, кој предизвикал внимание и восхит кај Думитру, 
особено кога станува збор за поезијата, е остварен за кратко 
историско време (1939 – 1988, периодот што е опфатен 
во студијата) од страна на грст генерации современи 
македонски писатели, почнувајќи од Кочо Рацин, па сѐ до 
најмладите автори, а е разгорен, според Думитру, пред сѐ, од 
огнот на заводливата авторска слобода, која овозможила, 
некогаш спонтано, некогаш самосвесно, талентираниот поет 
да го пронајде сопствениот глас, кој наликува на гласот на 
славејот што пее со затворени очи. За Думитру заводливоста 
на стремежот да се „открие“ и раздипли сопствената песна 
по која ќе се препознава секој автор поединечно, е феномен 
што заслужува полно внимание, не помалку колку и темата 
за генерациските тенденции за определен вид поетика. 
Думитру истакнува дека притоа истовремено можат да се 
согледаат низа заеднички нишки и паралели и меѓу творци 
од различни генерации, како и феноменот на поетички 
антиподи во една иста генерација. 

Списокот на авторите што ги има преведено Думитру М. Јон 
заедно со неговата сопруга, истакнатата романска поетеса 
Каролина Илика, во текот на неговиот престој во Македонија 
и по неговото заминување дома во Романија, е импресивен, 
почнувајќи од Кочо Рацин, преку Блаже Конески, Славко 
Јаневски, Ацо Шопов, Матеја Матевски, Гане Тодоровски, Анте 
Поповски, Петре М. Андреевски, Влада Урошевиќ, Радован 
Павловски, Трајан Петровски, Јован Котески, Богомил Ѓузел, 
Петар Т. Бошковски, Божин Павловски, Јован Стрезовски, 
Михаил Ренџов, Чедо Јакимовски, Тодор Чаловски, Ефтим 
Клетников, Петре Бакевски, Санде Стојчевски, Катица 
Ќулавкова, Весна Ацевска, Лилјана Дирјан, Вера Чејковска, 
Бранко Цветковски, Јордан Даниловски, па сѐ до Славе Ѓорѓо 

Димоски и други. Обемот на објавени книги од македонски 
автори на романски јазик на кои стојат нивните потписи како 
преведувачи опфаќа над 60 изданија. 

Од романската литература на македонски јазик, самостојно 
или заедно со Каролина Илика, Думитру преведе поетски 
избори од Никита Станеску, носител на Златен венец на 
Струшките вечери на поезијата, како и на: Марин Сореску, 
Еуген Жебелеану, Д. Р. Попеску, Мирчеа Бобану, Хорија 
Бадеску, Ангел Думбравеану, Василе Игна, Титус Вижеу, 
Григоре Виеру, Адријан Попеску и други. 

Думитру М. Јон е роден на 26.9.1947 г., во с. Братешти во 
близина на старата романска престолнина Куртеа де Арџеш, 
во која ги завршил основното и средното образование. 
По едногодишни студии на Филолошкиот факултет на 
Универзитетот во Букурешт, ги продолжил студиите на 
Академијата за театар и филм „Јон Лука Караџијале“, каде 
што дипломирал во 1971 г. Извесно време бил вработен 
како секретар на Друштвото на писателите на Романија, а 
потоа живеел како слободен уметник. Од 1982 до 1987 г. бил 
докторанд на Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“, каде што и докторирал. Во текот на 
1991 г. Думитру го основал книгоиздателството „Ориент-
Оксидент“, а од 1997, заедно со Каролина Илика, го одржуваат 
меѓународниот фестивал „Поетски ноќи во Куртеа де 
Арџеш“, чиј покровител од следната година станала нивната 
Меѓународна академија „Ориент-Оксидент“, чиј претседател 
беше Думитру. Тој беше чест гостин на Струшките вечери 
на поезијата, а патуваше и на разни поетски фестивали во 
Европа, Африка и Америка. Член на Друштвото на писатели на 
Романија станал во 1967 г., а во нашето Друштво на писатели 
за надворешен член е избран во 2000 г. Истата година е избран 
за член на надворешниот состав на МАНУ. Думитру почина на 
13 февруари оваа година, во Куртеа де Арџеш. 

Димутру М. Јон беше поливалентен писател, автор е на 
единаесет поетски збирки, три романи, две книги со раскази, 
една повест, три романи за деца, една книга со патописи; 
составувач е на поетски антологии од современите литератури 
создавани на македонски, грузиски и ерменски јазик, како и на 
многу поетски панорами од литератури на други јазици. 

За своето книжевно творештво Димутру М. Јон е носител 
на наградите: „Лучефарул“ (поезија, Романија, 1964); „Наполи 
оспити“ (поезија, Италија, 1970); „Албатрос“ (проза, Романија, 
1970); на Сојузот на писателите на Романија (1972, 1983); на 
Сојузот на писателите на младината на Романија (поезија, 
1975); на Сојузот на преведувачите на Југославија (1977, 
1986, 1994); „Златно перо“ (за превод, 1982, 1989) и „Кирил 
Пејчиновиќ“ (за преведувачки опус, 1991) на Сојузот на 
литературните преведувачи на Македонија; за најубава песна 
на Струшките вечери на поезијата (1993); Почесно Рациново 
признание (2000) и други. 

Думитру М. Јон ќе биде трајно запаметен како неповторлив 
мост што силно ги поврзуваше книжевните и културните 
творци и средини на Романија и Македонија. Тој многу 
години од својот живот помина меѓу нас овде, во Македонија, 
која беше негова втора татковина, каде што стекна голем 
број пријатели. Освен со многубројните преводи на дела 
од македонски автори, како одделни книги или прилози 
за книжевните списанија и весници во Романија, Думитру 
возврати и со доделување високи признанија на македонски 
поети (Михаил Ренџов, 1997; Санде Стојчевски, 2021), како 
што е наградата „Grand prix international“ на фестивалот 
„Поетски ноќи во Куртеа де Арџеш“. 

На 15 февруари напладне, од 
најблиските роднини и пријатели, 
Думитру М. Јон беше испратен до 
неговото вечно почивалиште во 
старата романска престолнина 
Куртеа де Арџеш. И, како што 
напиша Џована Бенедети 
на фејсбук-страницата на 
поетскиот фестивал Curtea de 
Argeş Poetry Nights – International 
Festival Romania, тој остави 
огромна празнина во поетската 
заедница во светот. 

Нека му е вечна слава! 

ДУМИТРУ М. ЈОН  
1937 – 2022

IN MEMORIAM



46 бр. 142 (1/2022) | Стожер

СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Учесници на Литературен карван, ноември 1972 г. 
Стојат: Ј. Павловски, Л. Каровски, Т. Чаловски, С. Тарапуза, С. Дракул, Ј. Стрезовски. Долу: С. 
Симоноски, В. Смилевски, Ј. Котески и Љ. Ташковски (Од архивата на В. Смилевски)

Промоција на книга од Инге Кристенсен, 1985 г.
Во прв ред: Зоран Анчевски, Михаил Ренџов, Блаже Конески, И. К.
Во втор ред: Светлана Христова-Јоциќ, Паскал Гилевски, Анте Поповски
Во трет ред: Бранко Пендовски, Муртеза Пеза (Видое Видически?)



Кочо Рацин

КОПАЧИТЕ, извадок



Издавач:
Друштво на писателите на Македонија
За издавачот:
Соња Стојменска-Елзесер 
(претседател на ДПМ)
Издавачки совет:
Мито Спасевски (претседател)
Редакција:
Трајче Кацаров 
(Главен и одговорен уредник)
Виолета Танчева-Златева
Делвина Крлуку
Живко Грозданоски
Александра Јуруковска
Марија Гиревска

Лектор и коректор:
Виолета Танчева-Златева

Портрет за насловна страница: 
Нина Прља

Дизајн:
Бранко Прља

Ул. Максим Горки бр.18, 1000 Скопје, 
РС Македонија 
Тел./факс: 02/3228-039, 
e-mail: redakcijastozer@gmail.com

Печати: 
Алма Графика – Скопје

Жиро Сметка: 300000000590669
Депонент: Комерцијална Банка А.Д. 
Скопје
ДПМ за „Стожер“

Со решение бр.02-410/1 од 
9.7.1996 година Секретаријатот за 
информации „Стожер“ е запишан во 
регистарот на весници и за него се 
плаќа данок по повластена даночна 
стапка. Ракописите и фотографиите 
не се враќаат. Ревијата излегува 
со финансиска поддршка од 
Министерството за култура на РСМ.

МЕТАНОЈА

Ти си од Галичник, знаеш ли 
што е тоа – паличник?

– А ти знаеш ли што е тоа – 
леш крлук и дали ти е познат 
оној стих на Блејк: „Сѐ што е 
големо, се раѓа в планини?...“?

Големото е големо, Тодоре, 
но тешко се препознава... Ајде 
биди и ти голем, плати му 
барем еднаш и ти на келнерот 
и – да си одиме!

Муабетот го водеше: 
Киро Донев 

ОБЈАВЕНО ВО „ВЕЧЕР“

16 април 1977 година

ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

ЛАФ-МУАБЕТ 
СО... ТОДОР 
ЧАЛОВСКИ

Сѐ уште не е утврдено дали е 
подобар поет или – критичар. Ро-
ден е во Гостивар, сосема случај-
но, иако сите мислат дека е Гали-
чанец. Во литературата е познат 
по една „Ноќ во која те нема“, 
„Ноќен часовник“, а по еден „Пол-
ноќен налет“, откако „прележа“ 
неколку „Сердарски болести“, ја 
доби и наградата „ Младост“. По-
тоа го наградија и „Млад борец“ и 
„Студентски збор“. Тој е и еден од 
ретките кој е награден за (новин-
ска) критика.

„Куршумот кој треба да ме 
убие, сѐ уште не е излеан“, 
рекол Наполеон, нели, Тодоре?

– Да, а што треба да речам јас?

Дали е „излеан“ критичарот 
кој може тебе да те „убие“?

– Многу се „излеале“ со таа 
цел, но бргу ’рѓосаа.

Значи, признаваш дека имаш 
непријатели?

– Ги имам, можеби, затоа што 
ги одбирам пријателите.

Често велиме: тоа е судир 
меѓу генерациите. Зар не ти се 
чини дека во таквите судири 
обично синовите повеќе знаат 
од татковците?

– И кога знаат, заземаат 
помали позиции.

Знам дека си минал низ сито, 
но дали некогаш си наишол и на 
решето?

– Ситото поситно просева, а 
решетото е за – решетарите.

Дали човек претходно треба 
да умре за да стане – бесмртен?

– Исклучоците не треба да ги 
негираат правилата.

Одговори ми како критичар, не 
како поет: дали секој треба да 
пие од „ѕвезден бардак“ за да го 
сети вкусот на поезијата?

– Подобро е од „ѕвезден“ 
отколку од – никаков! 

Дали Лисицата би имала 
бунда, ако му се допаѓа на 
Лавот?

– Е, за тоа прашај го Езоп, или 
Михо Атанасовски.


