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Вториот број на „Стожер“ за годинава (број 143) го означува почетокот на
работата на новата редакција на списанието, а истовремено го означува и почетокот на работата на новоизбраното
раководство на Друштвото на писателите на Македонија. Изборите одржани во мај беа и поминаа, беше конституирано Претседателството, се одржаа
работни средби со претставници на
други балкански друштва на писатели,
како и со претставници на Друштвото
на ликовните уметници (ДЛУМ) и Сојузот на композиторите на Македонија
(СОКОМ) на која присуствуваше и министерката за култура, како и манифестациите „Поетски Вавилон“ и „Празник
на липите“, а беа доделени и „Книжевните жезла“, односно Друштвото го
продолжи својот децениски пат и континуитет онака како што му прилега,
мирно и достоинствено.
По редот на нештата, колку и да
звучи како клише, најпрво би сакал
да му се заблагодарам на претходното раководство на ДПМ и на претходната редакција што успеаја да ја
сочуваат традицијата на постоење,
односно одржување и активност на
македонскиот писателски еснаф. Од
друга страна, пак, пред новите членови
на работните тела на ДПМ (претседател, претседателка на Собранието на
ДПМ, Претседателството, Статутарна
комисија, Издавачки совет, координатори итн.) претстои задача и обврска
да ги продолжат, но и унапредат сите
активности на Друштвото, почнувајќи
од традиционалните манифестации
до собирите организирани за одреден
повод.
Околностите бараат Друштвото да се
обиде да ги продлабочи старите, но и да
воспостави нови меѓународни контакти,
да стекне нови пријатели, меѓутоа не за
индивидуална корист, туку за потребите на заедницата, што во крајна мера
значи ширење и промовирање на македонскиот пишан збор, јазик, култура
итн. Јас, а верувам и другите членови на
ДПМ, ги споделуваат овие мои надежи
дека досегашниот амбициозен настап
на Друштвото ќе продолжи и понатаму
и ќе успее да го задржи наметнатото
темпо на дејствување. Сепак, колку ќе
успее во тоа, останува да видиме.
Без разлика на генерациските разлики, на жанровските, на естетските и на
другите убедувања и припадности (на
„боемштините“, како што би рекол еден
помлад колега), писателскиот еснаф
не треба да го проарчува/доарчува реномето на Друштвото во кое членува,
бидејќи полесно е да се растури нешто,
отколку да се направи. А, како што
знаеме, уште потешко е да се сочува. И
како за крај, треба да се има на ум дека
со постарите не завршува ништо, и уште
повеќе, со помладите не започнува сѐ.

МАКЕДОНСКИОТ
ПИСАТЕЛ И
МАКЕДОНСКАТА
КНИГА
Христо Петрески
Како да се сочувуваат, да заживеат и да се (до)осовременат постојните малубројни книжарници и да се отворат нови низ Републиката? Но и како да се почитуваат
македонските писатели и да се читаат македонските
книги?
Економската криза и условите на пандемијата мошне
сериозно ги погодија издавачките куќи, печатниците и
книжарниците. Притоа, особено беа погодени и сѐ уште
се наоѓаат во незавидна ситуација книжарниците што во
голем број се затворија, а тие што останаа одвај опстојуваат и се наоѓаат во ситуација пред целосно затворање,
неработење и исчезнување.
Затоа, молиме и бараме Министерството за култура и
Владата особено да се погрижат за книжарниците и за
книжарите, зашто книжарството кај нас со години беше
во криза, преживуваше и не се развиваше и не напредуваше (со ретки исклучоци кога материјалната поддршка
беше добиена од државни извори), па сега книжарниците се наоѓаат во катастрофална состојба, пред колапс и
трајно бришење од регистарот на трговски фирми и од
мапата на стопански субјекти.
Недозволиво е во голем број градови од нашата република да нема ниту една книжарница, или да има само
една а најмногу две, но и тие не продаваат книги и други
изданија, туку само училиштен прибор, канцелариски материјали и други најразлични ситници, меѓу кои најчесто
играчки.
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Враќањето на дигнитетот на книжарството, и тоа на
ниво на целава држава, а не само во главниот град и поголемите градови во републикава, истовремено е спас и
враќање и на книгата и на читањето кај нас. Затоа предлагаме директна државна материјална помош и долгорочни стимулативни законски мерки за сите книжарници
во републикава, со што ќе се зачуваат, ќе се спасат и ќе
се обноват постојните, а ќе се отворат и нови книжарски
места таму каде што воопшто ги нема.
Со книжарниците се затвора кругот автор-издавач-печатар-читател. Во спротивно, попусто е да се објавуваат
книги ако нема каде да се изложат, да се продаваат, да
се промовираат и да стигнат до рацете на читателите.
Без откупот на книги од страна на Министерството за
култура, штој изостанува веќе со години по ред, директно се погодени и библиотеките, но и читателите.
Но најмногу и најсериозно се загрозени книжарниците
и книжарите, кои ако продолжи овој надолен негативен
тренд и доколку изостане брзата, организирана и ефикасна помош и поддршка од државата – на прагот се од
целосното замирање, нефункционирање и згаснување.
Сепак, веруваме дека Министерството за култура и
Владата на Република Северна Македонија мошне сериозно ќе го сфати овој апел пред донесувањето на
новиот сет економски мерки во услови на корона-кризата и безрезервно ќе им помогне на книжарниците, на
издавачките куќи и на печатниците кои неразделно се
поврзани и се наоѓаат во тешка, макотрпна и безизлезна
економска ситуација.
Во просториите на Друштвото на писателите на Македонија, но и во другите културни и информативни средини и простори ќе се организираат промоции на книгите
и на другите изданија на писателите – членови на ДПМ.
Преку промотивните активности ќе се збогати и ќе се подобри популаризацијата на книгите и на читањето.
Исто така, ќе бидат промовирани и електронските изданија, сајтови, веб-портали, списанија и други видови
публикации поврзани со писателите, со книгите и со читањето.
ДПМ секогаш ќе биде отворено за сите писатели – негови членови, па ќе нема потреба да промовираат свои
книги во кафулиња и да молат и да плаќаат за простори
за промоции, туку тука ќе се одржуваат промоции, трибини, дебати, работилници, литературни читања, манифестации и слично.
Друштвото на писателите на Македонија ќе организира трибини на актуелни теми, но не само во просториите
на ДПМ, туку и во други простори во Градот Скопје, но и
ширум Републиката – во училишта, библиотеки, факултети, универзитети и други културни, образовни и научни
установи.
Треба да се врати дигнитетот на македонскиот писател и на македонската книга. Со постојани заложби за
повисоки авторски хонорари, со задолжителен откуп
на сите објавени книги од македонските писатели, а не
само на поддржаните од страна на Министерството за
култура, со мини саеми на книги, посети и настапи во
градинките, во училиштата, на факултетите, во библиотеките… И со контакти, соработка и гостувања во странство. Притоа, ќе се води грижа за секој писател – член на
ДПМ, па и за нашите членови што живеат и што работат
во странство.

ИЗБОР НА НОВО
КОНСТИТУТИВНА
РАКОВОДСТВО НА ДПМ СЕДНИЦА НА ДПМ
На Изборното собрание собрание на ДПМ одржано на 28 мај 2022 год., за претседател на Друштвото
беше избран Христо Петрески кој доби 56 гласови
– осум повеќе од неговиот противкандидат Живко
Грозданоски. Оваа функција Петрески ја презеде
од Соња Стојменска-Елзесер, која ДПМ го раководеше во периодот од 2018 до 2022 год.
Со 69 гласа за претседател на Собранието на
ДПМ беше избрана Кристина Николовска. Во Претседателството на ДПМ беа избрани: Весна Мојсова-Чепишевска, Васил Тоциновски, Зоран Анчевски,
Владимир Мартиновски, Славчо Ковилоски, Лилјана Пандева, Марина Мијаковска. Јулијана Величковска и Александра Јуруковска.

На 1 јуни 2022 година во просториите на ДПМ се
одржа првата (конститутивна) седница на Претседателството на ДПМ. На предлог на претседателот на
ДПМ, Христо Петрески за секретари беа предложени
и избрани: Васил Тоциновски (за внатрешни односи и
активности) и Марина Мијаковска (за меѓународна соработка).
За членови на редакцијата на ревијата „Стожер“ беа
избрани: Славчо Ковилоски (главен и одговорен уредник), Лилјана Пандева (лектор), Стефан Марковски,
Даниела Андоновска Трајковска и Лејла Шериф Емин.
Во Издавачкиот совет влегоа: Мито Спасовски (претседател), Њерка Тот Наумова, Виолета Мартиновска,
Гоце Ристовски, Весна Дамчевска Илиевска.
За координатор на Клубот „Ванчо Николески“ е избран Перо Миленкоски.
За координатор на Клубот „Даница Ручигај“ е избрана Билјана Станковска.
За Статутарната комисија на ДПМ се избрани: Владимир Мартиновски, Кристина Николовска, Васил Тоциновски, Санде Стојчевски и Јордан Ѓорчев.
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„ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ“ 2022 ГОДИНА
ВО ДПМ
Марина Мијаковска
Претседател на меѓународната манифестација „Празник на липите“ за 2022 година

„Празникот на липите“ е традиционална Меѓународна манифестација што како редовен настан
ги одбележува културните активности на ДПМ во
месец јуни. Оваа манифестација е основана од писателите: Светлана Христова-Јоциќ, Христо Петрески и Јордан Даниловски. Настанот е инспириран
од липите како симбол на градот Скопје. Липите и
нивниот мирис се белег а градот Скопје и се инспирација за поетите.
Годинешната манифестација се одржа на 28 јуни
во 10 часот во просториите на ДПМ. Аднан Озер
од Турција и Гордана Михаилова-Бошнакоска од
Македонија се добитници на наградата „Книжевен
жезол“ за 2022 година. На овој настан беше промовирана објавената заедничка книга „Бесконечното“
од Гордана Михаилова Бошнакоска и „Поезија“
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од Аднан Озер на кои им беше врачена наградата
„Книжевен жезол“ за 2022 година. Промотивна беседа за наградените автори имаа академик Влада
Урошевиќ и Ерол Туфан.
„Празникот на липите“ содржи и конкурс за песна
или краток есеј на тема: липа. На конкурсот пристигнаа повеќе песни, а жири-комсијата во состав:
Васил Тоциновски, Југослав Петровски и Пунторие
Муча Зиба едногласно одлучија наградата „Празник на липите“ да ја понесе песната „Градот, рајот“
од Стефан Марковски.
Реализацијата на оваа меѓународна манифестација е под покровителство на Град Скопје, на Министерството за култура и на Турскиот културен
центар „Јунус Емре“.

Езеро
Овде негде во оваа тажна вода
се крие мојот сон,
мојот ал син цвет,
моето скришно око, мојата тивка сенка.
Овде негде во овој воздушен простор
спие мојот скинат корен,
мојот почеток во ден и ноќ
во лади и ладни струди
и шепотат за доаѓањата
на годишните времиња
што треба мене да ме збунат.

ОТКРИВАЉЕ НА УБАВИНАТА

НАГРАДА
„КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ“
Гордана Михаилова-Бошнакоска
Гордана Михаилова-Бошнакоска е поетеса, раскажувачка,
есеистка. Родена е во Битола, на 1 септември 1940 година. Школувањето го започнала во Скопје, од основно до завршување на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Работела во Македонската
телевизија, како уредник на емисии од културата.
Објавила четиринаесет книги поезија. Првата е „Времето го нема“
(1965), а најновата е „Куќа во куќа“ (2021), како и збирка раскази
„Босфорско лето“ и романот „Потрага по приказна“. Застапена е во
сите прозни и поетски антологии во Македонија и во странство, во
звучната антологија на македонската поезија, што ја издаде Радио
Скопје, во тематски антологии, како и во јубилејните изданија на
Струшките вечери на поезија. Две телевизиски емисии се посветени на нејзината поезија и проза, како и антологијата „13 ѕвезди на
словенското небо“ на бугарски јазик (Варна). Многумина писатели
и литературни критичари од Македонија и странство пишувале за
нејзиното творештво, а одбранети се и две магистратури за нејзината поезија, во Скопје и во Букурешт. Зоран Павловиќ (Србија) ја
објави студијата „Експликација на збирката поезија ‘Планини од
картонски кутии’ од Гордана Михаилова Бошнакоска“. Оваа збирка
ја понесе наградата на Струшките вечери на поезија „Браќа Миладиновци“. Збирката „Песна на ридот“ ја доби годишната награда
на Друштвото на писателите на Македонија „Ацо Шопов“, како и
награда на манифестација „Празник на липите“.
Бошнакоска е носител на признанието „Витез на пишаниот збор“,
академик е во „Академијата за литература и уметност“ во Варна
(Бугарија), како и добитник на највисоката награда „Големо летечко перо“. Во Бугарија е објавена поемата „Толкување на морето“
(превод Роман Кисјов) и поетскиот избор „Бескрајното“ (превод
Анго Ангов). На албански јазик е објавен изборот „Во соништата на
мирните момчиња“. Добитничка е на Фулбрајтовата стипендија за
креативно пишување, со престој во САД. Учествувала на поетски
манифестации во Европа и САД, како и на студиски престои во
земји од Европа, САД и Канада.
Член е на ДПМ од 1964 година и член на македонскиот ПЕН центар.

Да кажеш – убава
за жената што ја љубиш,
а притоа да мислиш
на убавината
којашто поминува,
на светлината
од младите години
што заминува,
на меката допирлива
кожа
што полека истрајно
се згужвува
под погледот
што се забележува.
Да ѝ кажеш на
жената што ја љубиш
дека е убава,
а притоа да ги знаеш
последиците од таквата изјава
значи дека откриваш –
Таа е сосема поинаква.

ПОЕТОТ
		

на Блаже Конески

Загатка – живот, рече поетот
додека лежеше на постела
во малата соба со прозорец
под кој цутеа рози.
Сакаше да ја разбере
сопствената состојба
таму во него, секој орган
го живееше својот живот
отцепен од целината
на телесната суштина.
Не можеше да ги протолкува
тие промени за што беа
изменети улогите –
тие го толкуваа него.
Тогаш поетот рече:
ова тело нема врска со мене,
јас сум загатка.
Се наведна од прозорецот
и се впушти во опојниот
мирис на розите.
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Аднан ОЗЕР е поет, преведувач, книжевен критичар,
есеист, уредник, издавач. Роден е во 1957 година во
Газиоглу (Текирдаг, Турција). Последниве неколку години е директор на Интернационалниот истанбулски
поетски фестивал и претседател на Здружението за
поезија во Истанбул.
Автор е на книгите: „Огнена флејта“ (1981), „Смртта
на ѕвонецот“ (1983), „Мапа на времето“ (1991), „Избрани
песни“ (1994), „Збогум поезијо“ (1998) и други. Покрај
поезија, има објавено и роман и две книги за деца. Добитник е на голем број национални и меѓународни награди и признанија. Превел голем број дела од шпански
на турски јазик, меѓу кои се истакнуваат препевите на
Октавио Паз, Ф. Г. Лорка, Рубен Дарио, а има подготвено и посебни монографии за Виктор Жара и Фернандо
Песоа. За препевот на стиховите на Пабло Неруда ја
добил наградата „Свет“ во 2020 година. Избори од неговата поезија се објавени на португалски, романски и
македонски јазик. Неколкупати учествувал на Струшките вечери на поезијата и на Рациновите средби.
ЗБОГУВАЉЕ СО ЛИВАДИТЕ (KIRLARA VEDA) (FAREWELL
TO FOREST)

НАГРАДА
„КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ“
Аднан Озер
ЗБОГУВАЉЕ СО САМОТИЈАТА (YALNIZLIĞA VEDA)
(FAREWELL TO LONENINESS)
Втасав до крајот на осаменоста
На грбот нож од тага,
Ми се заканува да си одам пред да се убодам.
Не знам зошто и како излегов на овој пат,
Веројатно постои почеток на оваа состојба;
И на крајот и јас се свиткувам при оваа жетва,
Без да слетам нигде продолжив да летам
По сонот наречен жена.
Но, сепак, животот е тој иксир што ме кандисува
Иако мислам дека не ми даде мене било што
оваа длабока промисленост
И талкањето по светските меридијани
Каде ја пресекував мојата кал
Сламата ми се суши во сржта на коските
Болката в лице ми удира.
Ах, не е ова збогување, ниту чума ниту пак грев!
Не е ова одење, појќе ми личи на растурање ова моево
Во прав од мозок и меморија.
Нека завршат веќе песниве, оваа книга, кон внатре свртен
Стаклениот глобус
Ако фантазијата е убиец на еден човек
Тогаш трупот не удира на ниту еден брег.
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Солзите порано имаа моќ;
Бевме луѓе полни со река, следејќи возови од сол;
Сонот ќе се открие од трагите што ги оставиле капките
вода во нашата сенка,
Додека оковите од сол се отвораат во водата.
Ќе се засрамиме, ќе се ослободиме од обвинението 		
за предолг престој во градот;
Ќе се советуваме со дождот: како да се вратиме дома 		
свртени кон исток?
Како да направиме фенер од нашите коски и да ги исчадиме
Пурпурните пчели на ноќта кога ќе излезат од нивната кошница?
Ако ноќта е јалова: ѕвезди во косите и повторно дожд во очите,
Фенерите горат како жолто парче од времето
(свеќата ја гори, маслото ја обвиткува, калта ја мумифицира
почвата),
Трновите повредени од розата се како ани во крвта...
Сиромашни и домашни гласини зад нас...
Па, имавме обичај да маршираме надвор од опсегот 		
како огнени жита.
Пченицата не може да стане ништо друго освен брашно;
Родени сме од жени кои ја распукуваат пченицата,
Оние мудреци на трошките кои го бојат сонцето на каменот,
Нашите мајки со своите напукани ѓонови на покриви 		
свртени кон Месечината,
Нашето жешко лозје, пченката што се смее, побожни 		
фиданки кромид;
Тие ѓонови, ах, тие ѓонови, и начинот на кој ги 			
напуштивме тулите...
Црвената земја и грубото сено, Божјиот малтер
Им нудеше жолта интимност на разладените домови
Со моќта на солзите;
Дождот ќе помине низ прозорците како молитва;
Сирачето ќе преживее од она што земјата има да го понуди...
Она што сакам да го кажам е,
Солзите порано имаа моќ.

СОБА И СВЕТ
ЗА ПОЕЗИЈАТА НА ГОРДАНА МИХАИЛОВА-БОШНАКОСКА

Влада Урошевиќ
Во своите први објави поезијата на Гордана Михаилова-Бошнакоска го искажува, мошне јасно и
недвосмислено, своето припаѓање на широкиот
круг на македонскиот модернизам. Многу повеќе
збир на блиски и на сродни тенденции отколку
хомогено движење со прецизно определени книжевни и естетски цели, македонскиот модернизам
израсна и се оформи како резултат на спонтаниот напор на еден круг творци во македонската
култура насочен кон ослободување од премногу
тесните рамки што ѝ ги наложуваа и вкоренетата
традиција, произлезена од сфаќањето за уметноста како дејност шѕо служи за просветување на
масите, но и новите проповеди за уметноста како
средство за нивното политичко насочување. Тоа
беа педесеттите години – време кога сѐ уште се
чувствуваа последиците на неодамна поминатата
војна, но и струењата во општествената клима што
ги најавуваа промените што повеќе се насетуваа
отколку што се гледаа.
Наспроти колективизмот на првите повоени години, новите времиња го објавија правото на поединецот да може да изгради свој свет обликувајќи го
според сопствените мерки.Тој нов бран на поет-

скиот сензибилитет ја донесе и поезијата на Гордана Михаилова- Бошнакоска
Првите нејзини песни веќе ја најавија како посебна личност во мозаикот на македонската поезија
кој од ден на ден стануваше сѐ побогат и поразновиден. Набргу почна да се зборува за неа – една
шармантна млада девојка што се облекува по малку екстравагантно, но која – покрај убавината поседува и несомен поетски талент.
Тие нејзини песни, мошне различни од сето она
што дотогаш беше сметано за поезија, предизвикуваа во тие денови и отпори и одобрувања, како
што и нејзината појава на јавни места, со нејзината
по малку провокативна отменост, предизвикуваше
во тие навистина бурни денови, изрази и на несогласување, но и на восхит. Имагинарната реконструкција на возбудливиот „подвижен празник“
на тие години, со своите книжевни полемики што
имаа невообичаено широк круг навивачи, со ликовните изложби на кои сѐ повеќе се пробиваше
анатемисаната апстракција, со претставите што
од театрите правеа места на кои се испитуваше
границата до која смее да се оди во политичките
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смелости, не може да биде целосна без потсетување на присуството на Гордана во целиот тој вител од настани кои нѐ опијануваа со своите ризици
и со своите зашеметувачки вртоглавици.
Се сеќавам на неа од тие години – секогаш облечена во некоја нијанса на небесно сината боја, што
секако требаше да биде во согласност со бојата на
нејзините очи, таа минуваше низ тој метеж од секавични промени и шумни превривања вклучена
во сѐ, а сепак по малку отсутна, загледана во својот
сон што беше само нејзин. Со својата поезија, но и
со својот мошне потцртан и нагласен вкус и начин
на кој настапуваше во јавноста, Гордана беше своевиден украс на тоа време – кога за украсите сѐ
уште не беше препорачливо да бидат премногу
видливи.
Просторот во кој се одигруваат нејзините песни, е секогаш затворен: тоа е куќа или само соба.
Она што тече надвор е бесмислено и хаотично.
Но она што е суштинско е она одоколу во нашиот
мал микрокосмос. Таму не е дозволен пристапот
на надворешниот порој на настани врз кои немаме
контрола. Само во затворениот простор околу овие
песни може да се најде засолниште, само тука
може да се оствари сонот за битието на песната.
Битието (или двете блиски битија) имаат потреба
од омеѓување на територијата што им припаѓа, од
поставување граница наспроти аморфната магма
на стварноста; другото, она надвор, е опасно за
интегритетот на личноста, закана дека сѐ што сме
граделе во својот мал свет може, при мало невнимание, да одлета растурено низ виорот на времето. Оваа поезија е повлекување од надворешните
збиднувања, откажување од учеството во збрканите случувања што се одигруваат на сцената на
историските дејства. Еден затворен свет, само свој,
недостапен за заканувачкиот макрокосмос: тоа е
идеалот на оваа поезија и, таа тука во тој простор,
ги распоредува своите сонувани поетски градби и
своите предмети во кои се напластило времето.
Составен од нијанси, од полусенки, од навестувања и од треперења, светот на Гордана Михаилова-Бошнакоска наликува на кристална топка во
која надворешните облици се расплинуваат и тонат кон некое дно во кое стануваат само сеќавања
за нештата што некогаш постоеле. Оваа поезија е
постојана двосмисленост што се издвојува надвор од самата суштина на замислата: што е поезија,
што е всушност есенцијалноста на самата поетска
„приказна“, ако не е само спомен на минатото и на
вечното. Она што лежи во основата на оваа поезија
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е своевидна одбрана на индивидуата и на нејзиното право да создаде еден свој свет и да живее
во него. Денес можеби тоа воопшто не звучи еретички но во годините кога песните на Гордана Михаилова-Бошнакоска се појавија, тоа несомнено
беше спротивно од сите и напишани и наненапишани правила што го определуваа односот на
поединецот наспроти колективот.
И во нејзиниот генерациски круг, Гордана беше
во тој поглед, на извесен начин апартна. Додека
повеќемина македонски поети што – и според годините на раѓањето, а и според годините на книжевниот настап – му припаѓаа на ист генерациски
бран и ја градеа својата поетика врз едно колективно рурално искуство и истапуваа во име на тоа
заедничко наследство, Гордана во својата поезија ја афирмираше свеста на современиот урбан
жител кој има еден изразито индивидуален поглед на свет. Тие разлики и тогаш беа видливи, макар што не беше опортуно да се инсистира на нив.
Без тие да се истакнуваат, поезијата на Гордана
Михаилова-Бошнакоска беше примана како уште
едно збогатување на спектарот на сензибилитетите што ги носеше со себе развитокот на современата македонска поезија во тие години. Денес,
секако, таа поезија не се одделува многу, според
таквите свои одлики, од главниот тек, но тогаш несомнено беше нова и исклучителна – значеше цел
еден пресврт во мошне значајниот домен на промените на менталитетот што ги носеше времето.
Се разбира, Гордана Михаилова-Бошнакоска не
остана само во просторот на темите и мотивите
од нејзината рана поезија. Во подоцнешниот развој таа навлегуваше и во други области, го ширеше
својот круг на интересирања, правеше пробиви
кон други хоризонти, но во јадрото на нејзината
поезија остана, како основен импулс, таа поделеност помеѓу надворешниот и внатрешниот свет,
желбата да се сочува својот круг на интимната
засолнетост, потребата таквиот круг да послужи
како заштита на ранливото и кревко битие пред
угрозите носени од луњите и невремињата што
доаѓаат однадвор.
Луњите и невремињата и натаму се закануваат,
но засолништето што го има изградено во својата
поезија Гордана Михаилова-Бошнакоска продолжува да опстојува.

ЗА
НЕПОМИРЛИВИОТ
И НЕЗАСИТЕН ДУХ
НА АДНАН ОЗЕР
ЕРОЛ ТУФАН
(Обраќање на Ерол Туфан на свеченоста по повод
доделувањето на наградата „Книжевен жезол“, награда на ДПМ што се доделува на странски автор)

Аднан Озер ѝ припаѓа на генeрацијата на осумдесеттите во Турција. Тоа е генерација што почнува
да пишува поезија во еден период кога владеат
анархијата и длабоките идеолошки поделби што
доведуваат до братоубиство, а потоа во 1980 година е извршен воен удар и земјата повеќе години
е под воена диктатура. Во еден ваков критичен период, поетот својот латентен протест го исполнува
на неколку начини: сакајќи да ја скрши деморализацијата во општеството и нефункционалноста на
т.н. црни сили во уметноста, тој првично учествува
на Светскиот младински поетски фестивал (преку Москва оди за Куба и оттаму се враќа со убедувањето дека младите треба да создадат нови
естетски вредности). Оттука неговото влегување
во групата творци што се околу Движењето на
Новата песна и одат пред фабриките и таму читаат поезија пред работниците. Со неколку другари

формираат поетско списание со наслов Yeni Türkü
(Нова песна во смисла на мелос) Но левичарството во естетскиот израз не е доволно за него, тој во
едно интервју буквално вели – јас сум од Тракија,
мигрант сум, јас сакам да играм како Ромите, како
да ја носам нивната крв во себеси, јас морам да
го внесам дионизиското во песната, таа возбуда
на духот морам да ја отпеам. Определувајќи се за
античките корени (малиот Аднан во педесеттите
години на минатиот век со родителите од Бугарија
мигрира во Текирдаг – град на Мраморното Море и
значајно пристаниште), поетот не може без археолошката заднина на грчко-римската номенклатура
во божествената трансценденција на природните,
на општествените или пак на човечките карактеристии, како што се: сонцето, морето, адот, војната, или пак телесната убавина, омразата, љубовта
како поттици. Само за пример, Атина се раѓа од
главата на Зевс и е симбол како на мудроста така
и на војната. Таа во основа европска наклонетост
е видлива при секое длабинско читање на Аднановата поезија. Впрочем, и неколку универзитетски
кадри кои во одделни научни осврти го согледуваат делото на Озер, вршејќи класификација на
поезијата на т.н. осумдесетти, неговата поезија ја
сместуваат во фолклорно-митолошката со длабок
акцент на восхитот од природата (во тој контекст
треба да се потенцира книгата „Песната на осумдесеттите“ на проф. д-р Баки Асилтурк, како и
трудот „За сликата на маалото во поезијата на
Аднан Озер“ од д-р Јусуф Чопур).
Втората димензија е неговото поимање дека човекот е пород на природата, а не само нејзин интегрален дел. Озер не пее за природата, тој преку
своите песни напросто разговара со неа, како
што ќе увидите во неколкуте песни од серијалот
за Збогувањето даден во книгата што е пред вас.
Третата димензија во неговиот поетски опус е
пледирањето за задржување на веќе одвеаните
вредности во маалото (населбата), како што се:
почитта, дружбата, свирката, песната, љубовта
меѓу луѓето и несебичното помагање еден на друг
– вредности што ги нема во големиот град (мисли
на Истанбул) каде што тој заминува да го заработи
горкиот леб во животот. Како што знаете, Истанбул
е еден од најголемите градови во светот, има близу 20 милиони жители и тоа е навистина еден огромен хаос во кој малиот ситен мигрант се чувствува
изгубено. Тоа не е само Аднановата тема, темата
на мигрирањето од село во град е општа тема во
литературните дела во Турција, бидејќи за последните 40 години имаме тотална трансформација на
општеството. Населението се концентрира во неколку големи градови и од претежно аграрна земја
сега е земја на лесната индустрија, на трговијата
и на другите услужни дејности, пред сè туризмот,
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земја што има градови со многу сателитски населби околу и населението живее de nomine во град,
но де факто си го продолжува тој патријархален
живот донесен од село. И затоа настанува таа диспропорција меѓу битието и животната средина, што
раѓа тензии и конфликти во семејството, на улица,
во образованието, и воопшто во животот, состојби
што поетот ги „слика“ во своите песни. Озер пее
за тие сателитски населби, особено за населбите
полни со мигранти; и самиот и натаму продолжува
да живее во Газиосманпаша – една од поголемите
општини на метрополата Истанбул, каде што доминираат мигрантите од Балканот. Иако самио ѝт
припаѓа на културната елита во Турција, сепак, не ја
менува локацијата на живеење. Поетот вели: „Таму
е извориштето на сржта од моето пеење“.
Поетот за својата поезија е наградуван со неколку награди: за книгата „Zaman Haritası“ („Карта на
времето“) ја добил наградата „Џемал Суреја“ во
1991 година, а за книгата „Yol şarkıları“ („Песни од
патот“) ги добил наградите „Фазил Хусну Дагларџа“
и „Атила Илхан“ во 2016 година.
Четвртата димензија што е мошне очигледна во
творечкиот опус на лауретатот е неговата, условно
речено, патолошка врзаност за правењето препеви
на поезија. Овој немирен дух што во темелот е автентичен поет со широк спектар на теми за кои пее,
сепак, огромен дел од животот го поминува во правењето препеви на поетите од шпанското говорно
подрачје, а особено латиноамериканските поети.
Почнувајќи од Ф. Г. Лорка, преку Октавио Паз, Рубен Дарио, Виктор Жара, до Песоа и други. Како
круна на оваа негова пасионирана активност, во
2020 година е награден со престижната награда на
списанието „Dünya“ („Свет“) за препев на околу 550
страници од творештвото на Пабло Неруда. Со оваа
своја активност Аднан Озер како да го потврдува
старото правило дека само оној што постојано, условно речено, се дружи со светските поети, само
тој може да се надоградува и катадневно учејќи да
го чисти баластот од вишокот зборови во своите
песни.
Тоа што го одвојува Аднан од другите поети од
неговата генерација е тоа што тој бил основач на
неколку книжевни списанија (некои заедно со други двајца клучни поети кои денес доминираат во
Турција: со Хајдар Ергулен и Тугрул Танјол), основач и уредник е на неколку издавачки куќи, како
што се: „Генташ“, „Еверест“ и други. Во уредничката кариера Аднан уредил над четири илјади книги.
Тоа е факт што зборува дека тој директно влијаел
врз изградбата на вкусот на турската читателска
публика. Аднан е основач и сè уште е директор на
„Истанбулскиот меѓународен поетски фестивал“,
кој има протокол за соработка со СВП. Повеќе ма-
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кедонски поети од различни генерации (Ѓузел,
Димовски, Ивановски, Петревски, Мартиновски,
Величковска и други) учествувале на овој фестивал. Исто така, поетот Озер е претседател на УО на
Здружението за поезија со седиште во Истанбул, а
кое е мошне активно и се јавува како организатор
на повеќето културни манифестации во Турција.
Само да спомнеме дека последен настан креиран
и реализиран од членовите на Друштвото за поезија во почетокот на јуни 2022 година е меѓународната манифестација „Културниот воз Истанбул
– Анкара“, а на која имаше повторно претставник
поет од Македонија.
Неговата интензивна дружба со неколку поети
од Македонија, особено со Матеја Матевски, кој
беше почесен гостин на две последователни изданија на ИМПФ во почетокот на 21 век, меѓу другото, ја исфрла во прв план и неговата длабока
заинтересираност, не само за светските трендови
во поезијата, особено онаа од шпанската провиниенција, туку и за поезијата од балканското милје,
особено македонската. Аднан во повеќе наврати
престојувал во Македонија на: Струшките вечери
на поезијата, на Рациновите средби (за што сведочи песната објавена во оваа книга) и на Саемот
на книгата во Скопје. Дел од поезијата на Озер е
објавена како посебна книга во Скопје, во препев
на Суат Енгуллу.
На крај дозволете ми да дадам мое видување на
нештата во сферата на поетското, што е поврзано за поетскиот опус на Аднан Озер, и со тоа да
го завршам моето кратко обраќање на денешната
свеченост по повод „Празникот на липите“, што
се одржува во просториите на ДПМ. Имено, тоа е
фактот дека поетот кој како силна сина птица лета
гордо на македонското поетско небо има објавено
долг осврт за творештвото на денешниот лауреат
со наслов „Автентично поетско писмо“. Во овој
свој осврт академик Анте Поповски, меѓу другото,
ќе запише: „Автентичното во поезијата на Аднан Озер е ексклузивниот пејзаж кој го населува
во песните; раритетните симболи на духовната
провиниенција на неговиот народ, препознатливите знаци на историската и етничката мапа на
турскиот народ. Тоа не е егоистички ламент на
сопственото, туку космополитска, вистинска
поетска мапа симболи и знаци на автентична поезија и поетски говор“.
Ви благодарам на вниманието, а на Аднан Озер
му ја честитам наградата „Книжевен жезол“ од
ДПМ за 2022 година.

Стефан Марковски (Гевгелија, 01.12.1990) е современ македонски книжевник. Магистрирал на сценарио за филм и ТВ на Факултетот за драмски уметности – Скопје. Автор е на книги од различни жанрови
и области, романи, збирки раскази и поезија. Автор
е и на повеќе трудови и статии од филозофијата и
од книжевната наука. Добитник е на домашни и на
странски книжевни награди.

ИЗВАДОК ОД ОДЛУКАТА
НА ЖИРИ-КОМИСИЈАТА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕНА
ПРИЗНАНИЕТО
„ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ“
НА СТЕФАН МАРКОВСКИ
Жири-комисијата во состав: Васил Тоциновски, претседател, Панторије Муџа, член и Југослав Петровски, член на
седницата одржана на 20 јуни 2020 година, донесоа едногласна одлука признанието „Празник на липите“ да му биде
доделено на Стефан Марковски за песната „Градот, рајот“.
Песната „Градот, рајот“ го потврдува модерниот поетски
сензибилитет на Стефан Марковски кој во тековите и резултатите на современата македонска книжевност e творец со
автохтоно вдахновение и поетика. Уводниот стих е констатација или поточно претскажување оти во рајот секако е топло
во доцен мај или во почетокот на јуни кога, како по некое непишано правило, времето и просторот ги исполнува мирисот на
липа. Во сличностите помеѓу предметите, поимите и појавите
се пренесуваат дразбите што ги скокоткаат сетилата распарчени на таинствени/магични зраци што, како што пее авторот,
милуваат сѐ наоколу во градот. Тоа е миг или поточно ден
што прераснал во рај. Празник за душата исполнет со боите,
мирисите и вкусовите од катадневието на градот што бескрајно се сака и се милува. „Липовиот чај се лелее на ветрот/
Околу железничката станица/ И непречено патува низ венит
/ Со брзина на воз од кој трешти целата шина“. Празникот на
душата е обединување на човекот и на градот пресоздаден
во радосна ода на животот. Високите порти на облаците се
шини по кои патува мислата. Во градот има пили, во рајот има
липи и има сон пресоздаден со мислата и смислата на Стефан
Марковски во кој метафората ја надраснала својата класична
дефиниција, зашто таа повеќе не е само стилска фигура што
одразува некакво пренесување или замена, туку е претворена
во содржина. Оттука потекуваат и поетовите пораки од безмерната љубов на субјектот кон својот градот што се етичка и
естетска мера трајно запишана како ука и поука, како поента:
„За градот рекоа дека е долговечен/ За рајот дека е само вечен/ Топло е сега и на крајот/ Топлината во нашите вени/ Не
е ништо освен/ Уште една дразба на умот/ На оној кој не вели
веќе ништо/ Оној кој е тука за липите/ Оној кој го живее градот/ Оној кој го живее рајот“. Спонтано и мудро поетот Марковски како да дошепнува и дава до знаење оти само слободниот човек е среќен човек.

Член е на ДПМ, на Македонскиот центар на Интернационалниот театарски институт, на европската поетска платформа Версополис и други асоцијации. Дел
од неговото творештво е преведено на повеќе јазици,
а англиските преводи на неговите романи „Анатомија
на бумбарот“, „Еретички писма“, збирката раскази „Фауст го трча плебејскиот круг“ и поетскиот избор „Ветена земја“ се достапни преку повеќе книжевни платформи. Романот „Анатомија на бумбарот“ го достигнал првото место во категоријата Источноевропска
литература во Киндл продавницата на „Амазон“.

Стефан Марковски

Градот, рајот
Сигурно е топло во рајот
– Доцен мај или ран јуни
И како по пропис мириса на липа
Зашто тоа е дразба што ги скокотка сетилата
Распарчена на зраци што милуваат сѐ наоколу во градот
Каде сѐ е наоколу
И сѐ е рај еднаш годишно.
Липовиот чај се лелее на ветрот
Околу железничката станица
И непречено патува низ вените
Со брзина на воз од кој трешти целата шина.
Високите порти на облаците
Се исто така на шини
Барем така рекоа оние што не ги виделе
А обожуваат споредби
Зашто и самите нуклеински киселини
Се токму како шини по кои патува мислата
Слизната кон играта.
Во градот има пили
Во рајот има липи
– Сонето огледало ги двои
Во градот има липи
Во рајот има лилии
Во градот има една Пипи
Во рајот има Сон.
За градот рекоа дека е долговечен
За рајот дека е само вечен
Топло е сега и на крајот
Топлината во нашите вени
Не е ништо освен
Уште една дразба на умот
На оној што не вели веќе ништо
Оној што е тука за липите
Оној што го живее градот
Оној што го живее рајот.
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Ана Стојаноска

Д-р Ана Стојаноска е писателка, професорка на ФДУ
– Скопје, театролог, родена Прилепчанка, со желба да
пишува и да создава приказни откако знае за себе. Чашуле ја избра за ќерка во 2001 година. Заветот за него
го чува и ќе го чува засекогаш.

Драг мој втор татко Коле,

Неколку пати го почнав и го избришав ова мое
писмо до тебе. Неколку пати сакав и да го откажам
пишувањево. Не дека го пишувам по нарачка за списанието „Стожер“ на твоето и денес мое, Друштво
на писателите на Македонија, не дека не сакам да
пишувам писма, напротив, уживам и во пишувањето
и во пишувањето писма. Но се двоев, што би рекол
ти. Не дека нема што да ти кажам, туку, внимателно
ги одбирам зборовите, внимателно ги одбирам мислите, зашто сакам сѐ да ти кажам и одеднаш и сега,
а знам дека ќе ме искараш. Особено за оваа долга
реченица со која почнав да го пишувам писмово.
Затоа, можеби, треба да бидам попрецизна. Затоа
што од емотивноста кон тебе нема никогаш да се
одречам. Колку и да сум писателка, колку и да сум
професорка, колку и да сум театролог, сепак, јас
сум твојата ќерка, онаа што си ја најде, како што
милуваше да ги збунуваш своите пријатели кога
ќе нѐ видеа заедно. Од прва те препознав како мој
втор татко. И кога ја слушнав приказната за твојот
втор татко, знаев дека сме таму кај што и двајцата
треба да бидеме. Во суштината на приказнувањето.
Во јадрото на создавањето приказни.
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Коле Чашуле е роден во Прилеп на 2 март 1921
година, како четврто дете во семејството на
Илија и Стева Кепеви, а посвоен од вујко му Илија
Чашуле и сопругата Стева, во 1925г. со што го
добива официјално презимето Чашуле. Кога размислувам за оваа коинциденција со имињата,
секогаш помислувам на тоа дека животот или
универзумот има одлична смисла за иронија или
хумор, како сакате. Се сеќавам дека кога прв пат
го слушнав Коле Чашуле, (или поточно, мојот
чичко Коле, мојот втор татко, човекот што ме
научи да пишувам книги, да слушам внимателно
и да се борам против неправдите) да ја спомене
синтагмата „мојот втор татко“, се збунив, сѐ
додека не ја слушнав приказната за неговото
раѓање, смртта на мајка му од породилна треска, грабнувањето од неговата баба и носењето
во домот на неговиот „втор татко“. (извадок
од мојот текст „Прилепскиот пекол, Чашуле и јас“,
објавен во Стремеж, 2021 г.)
Ти пишувам зашто ми недостигаат нашите разговори за Прилеп, за пишувањето, за театарот. Ти
пишувам зашто и покрај многуте нови автори, ми
недостига оригиналноста на твојот глас, непосредноста на твојот ракопис, пркосот на твоето копање
по личните рани, простумот пред сите неприлики и
премрежињата да се дојде до целта. И покрај сите
црнила во македонското секојдневие, ми недостига
да ми кажеш дека ете така се прави тоа со книжевноста, пишуваш фикција, а сите мислат дека е гола
вистина. И дека треба да продолжиш да пишуваш.
Упорно и прилепски инаетливо секој ден постојано.
Затоа што така учиш повеќе и за себе и за пишу-

Автор на фотографијата е Кире Галевски, 2000г

ПИСМО ДО КОЛЕ ЧАШУЛЕ

вањето. Се сеќавам како ме тераше да пишувам, ти
ме научи да пишувам вака добро. Збор по збор, реченица по реченица. Секогаш со промисла, секогаш со
буричкање низ чекмеџињата на наследството, она
од дедо Марко Цепенков и она што го носиме длабоко во нас, од приказните на твојата чудовита баба
Ташка, а јас од мојата баба приказнувачка.
Македонската книжевност и македонскиот театар, да не ја заборавиме и македонската култура, се
таму каде што ги остави, ако не и малку подалеку.
Како што велеше твојот Фезлиев „Господи, белки
не умрел Македонецот во мене“, така и јас речиси
секој ден си повторувам следејќи што се случува
околу нас. Па ќе се скарам со тебе, како може таа
денес лектирна драма да биде поактуелна сега,
отколку кога се праизведе во 1961 г.? Кога сме кај
„Црнила“ уште го држиш тронот на драмата со најдобра воведна дидаскалија. Нека ми простат сите
големи драмски писатели и наши и туѓи, меѓутоа,
не постои потеатарска воведна дидаскалија, која
во себе го спојува емотивното, психолошкото, портретирањето и компексната атмосфера со помош
на поезијата и театарскиот јазик од „Четири ѕида./
Во нив урамена – пустелија. А сѐ е тука...“ Драмата
што зборува повеќе за целиот конфликт во нас, отколку која било друга социолошка студија. Драмата што го прикажува идентитетот и битот на македонскиот народ, повеќе од која и да е друга научна
студија. Но, да не ѝ дозволувам на општата „сеедност“ и „опозитност“ да ме надвладее. Сакам да ти
кажам дека македонскиот театар и македонската
драма, македонската проза, книжевност, во целост,
ти должат многу. Особено делот со посветеноста
во пишувањето и истражувањето за пишување.
Денес имаме многу книги, многу пишувачи, малку
писатели. Особено оние, ко тебе, што секогаш пишуваа теми што ни помагаат да пораснеме и како
луѓе и како општество и како култура.

ќе нѐ скроти кога здивуваме, мудроста што ќе ни
го покаже патот. Која твоја книга и да ја отворам,
ме потсетува што ни недостига денес. Книги што
се актуелни, автентични, непосредни, оригинални.
Книги што го тормозеле авторот додека не ги напишал, книги што ја истражуваат формата, што ја
создаваат приказната, што креираат ликови што
се толку живи што сакаш да побеседиш со нив. Да
пишуваш зашто не можеш друго да правиш, зашто
ако не пишуваш не постоиш! Ти благодарам што
ме научи на тоа. Ти благодарам што ме научи како
да негодувам на површноста, како да му пркосам
на здодевното пишување. Ти благодарам поради
сите муабети за пишувањето, за приказнувањето,
за ликовите и нивните треперења, за тоа како се
пишува кога единствениот одговор на прашањето
зошто пишуваш е затоа што не можам да дишам
ако не пишувам. И најмногу ти благодарам затоа
што ме избра за ќерка. Ми подаде рака, ме прифати ко најсвоја, ме научи тоа што требаше и најмногу
од сѐ, ми покажа како треба да се стои простум на
ова парче пркосна земја.
Те сака, твојата ќерка Ана
Скопје, 20 јуни 2022 г.

П. С.
Д-р Ана Стојаноска е писателка, професорка на
ФДУ – Скопје, театролог, родена Прилепчанка, со
желба да пишува и да создава приказни откако
знае за себе. Чашуле ја избра за ќерка во 2001 година. Заветот за него го чува и ќе го чува засекогаш.

Писмово ти го пишувам да потсетам дека да пишуваш значи да се бориш против сѐ што не дозволува да се живее како што треба. Да пишуваш значи да си гласен и видлив и да покажеш што знаеш.
Најмногу од тоа што го научив од тебе, да пишуваш
значи да се предизвикаш себеси. Што можеш, до
каде можеш и како можеш. Најважната лекција на
која ме научи, од многуте од кои секојдневно учев и
да бидам подобар писател и да бидам подобар човек, е таа да си внимателен со зборовите. Да ги избираш прецизно, зашто зборовите се кревки, само
под вистинскиот ракопис успеваат да израснат во
нешто добро, читливо и што останува во сеќавањата. И оние интимните и оние колективните. Како
што велеше, двоиш при пишувањето, зашто сѐ е
напишано: „Се изнасобрало, изнапластило, изнапишало многу. Сѐ и сешто. Добро, за убавините нема
проблем, но достагата е што сето минато не е само
убавина“. Намерно го пишувам овој цитат од твојот
текст „За моите учители“ од „Антимемоарите“
(МАНУ, 2009). Намерно. Ми недостига твојот глас,
зборот што ќе нѐ прекори зашто претеруваме, што
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Тропаат по олуците
и по полноќ ни ги будат
и децата и внуците:
Тик-так-ток-тик-тук
Бим-бам-бом-бим-бум
Клин-клан-клок-клик-клук
Полни со дупки
шлемовите се кратери од кои
растат невидливи пупки
Вулкани се згаснати
низ кои чадат стари мисли
зад завои обраснати:
„Ќе куртулам ли од рачните бомби?
Ќе станам ли и јас зомби
што ѕемне по катакомби?
Ќе го минам ли следниот гребен?
Ќе садам ли во шлемов невен?
Ќе ме осамне ли нов ден?

СОВРЕМЕНА
МАКЕДОНСКА
ПОЕЗИЈА
Владимир Мартиновски
(Според видеоинсталација
на Моника Мотеска)

Ќе бидам ли за злото пак нем?
Ќе ја фрлам ли некогаш пушкава?
Ќе ми се смири ли некогаш душава?
Ќе ги видам ли пак рожбите наши?
Ќе спијам ли одново во креветот брачен?
Ќе излезам ли некогаш од ровов мрачен?”

3.
Еден шлем се тркала сам
и ко стрелка на часовник
покажува кон нашиот срам
Ко камбана мава и со секој
нов одек ко да ни вели:
Заборавате, а не простувате!

1.

Оти да знаевте за прошка
одамна од војни ќе ви
беше повеќе од доста

Се тркалаат и ѕвокотат
ко некалаисани тепсии (во кои
змии се котат и се кикотат)

Да помневте бар малку немаше
да ковете нови шлемови
под кои ги криете старите гревови

Гребат ко орлови канџи
тропаат ко празни лонци
(во кои одамна нема манџи):

Клин-клан-клок-клик-клук
Тик-так-ток-тик-тук
Бим-бам-бом-бим-бум

Клин-клан-клок-клик-клук
Тик-так-ток-тик-тук
Бим-бам-бом-бим-бум

АКОРД ЗА МИР

Се тркалаат и маваат
внатре ко ехо од лош сон
(што не нè пушта на раат)
Се тркалаат безглаво во налет
(по надолнини и по сокаци)
и од инает прават салта морталес

2.
Шлемовите од сите војни
каскаат зад примирјата
ко поткови зад коњи
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(отсвирен за време на војна)
Како ли се свири акордот на мирот?
И покрај сè, тивко, кротко, но со став цврст,
Си налеваш од на добрината вирот
И на злото му покажуваш среден прст.

ПРЕВОД НА ВЕТРОТ
(во александринец)

Со векови ветрот упорно ни шушти:
Грабнете гитари, баталете пушки!

и нè облекол во тела
за да ни ги зачува душите
или ние ги броиме
за побргу да изживееме
во земниот рај
и да се вратиме
во бесконечноста
на Божјото постоење

ПРЕОБРАЌАЉЕ
Долго време е билка
Уште го памети времето на преобразба
кога од страв од страста на прогонителот
реши да слезе во растителна свест
И тука да венее
И одново да се раѓа
чекајќи да дојде времето
кога од копнежот на оној
што сè уште мисли на неа
ќе се преобрази
повторно во љубена жена

ЗАДУШНИЦА

СОВРЕМЕНА
МАКЕДОНСКА
ПОЕЗИЈА
Сузана В. Спасовска
ПРЕДОДРЕДЕНОСТ
Вистина ли е дека
во старите книги пишува
дека сè ни е предодредено
дека однапред се знае
колкупати ќе вдишиме
колкупати ќе издишиме
колку долго ќе спиеме
колку течности ќе испиеме
колку залаци ќе изедеме
колкупати кожата
ќе ни се смени
и колку коса на главата
ќе ни порасне
колкупати ќе трепнеме
пред засекогаш да заспиеме
колкупати ќе зевнеме
колкупати ќе кивнеме
пред да здивнеме

ВЕЧНО ВРАЌАЉЕ
Ги брои ли Бог
нашите животи
откако нè отпуштил
од вечниот живот
во рајската градина

Не треба да ги жалиме оние
што се вратиле дома
под закрилата на господарот на световите
Тие одамна се среќни
што го напуштиле привремениот дом
во кој душата доволно им се натажила
од несреќите на земниот свет
Нивното заминување
нам ни изгледа како да брзале
да се ослободат од него
а всушност тие сакале да се ослободат
од насобраната тага
Затоа не треба да жалиме по нив
не им треба нашата тага
туку радоста дека има кој да нè пречека
во небесниот свет
исто онака како што нè пречекаа
кога се родивме овде

ОРФИЧКА КЛЕТВА
Можно ли е да нè следи орфичката клетва
дека телото е затвор за душата
наместо нејзино засолниште
па севезден да сакаме да се ослободиме од него
дури и од храна да се откажуваме
од месо, од крв, од плот
а бидејќи трошното тело
се раствора во земјата
станувајќи земја
можно ли е и од земјата да се откажуваме
од онаа од која нè замеси Прометеј
додека беше посипана со пепелта
на оние што го растргнаа Дионис
и само неговото срце остана да чука во нас
како засолниште за нашите души
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Фотографија: Игор Бансколиев

Современа македонска проза

ПЕКОЛОТ НА ДАНТЕ АЛИГИЕРИ
Митко Маџунков
Птоломеј не губеше надеж дека витезот ќе помогне да се поврати чесното име на Народот Загубен,
но откако по вторпат тргна по водите на Лета, тој
виде дека сосема ги загубил трагите на Дон Кихот.
Среќа голема што сега барем знаеше дека витезот
е жив и дека постои, без оглед на тоа дали ќе го
сретне уште еднаш, што не беше случајот со загубениот Дондоне, за кого не знаеше дали е сѐ уште
жив, но сепак се надеваше и одвај чекаше да го
види за да му раскаже што го снашло неговиот напатен народ.
Птоломеј уште во средно училиште беше добар
по сите предмети, па така и по географија. Иако, по
углед на Кант, не сакаше многу да се оддалечува
од своето врталиште на Звездара, сепак добро знаеше како е распоредено рудното богатство по континентите и на кои планини има најубави пасишта
за одгледување овци што даваат добро млеко за
производство на пиротски кашкавал. Така што не
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би можело да се каже дека му беше непозната и
подземната географија, чија карта беше нацртана
во неговата глава заедно со шарите на неговата
мозочна кора.
Дали Хомер, кој божем знаел сѐ, но сепак дремел, можел да знае повеќе од него, кој никогаш не
дремеше? И пред да разбере за Биволските Лајна, Птоломеј беше слушнал за Внатрешното Море,
каде што е темниот влез во Хадот – преостануваше само да разбере дали веќе престојува во него,
или допрва треба да стигне. Предимството на Хомер беше во тоа што неговиот итар Одисеј веќе
бил во лаѓа, а вражалката Кирка со човечки глас го
упатила каде да ја бара дупката во морето, слична
на бразда, но и на вир. Да бил на суво, како Данте, ќе одел, се разбира, по суво, низ Мрачна Шума,
мрачно помисли Птоломеј. Овде немаше ни шума
ни море, но затоа имаше река, па Птоломеј остана
со надеж дека денес нема, како вчера, да се загуби

во делтата на четирите реки и пак да се влее во
Морето, зашто во морето беше Архипелагот, базата
на Силите сосе прашумата на човекојадците лоши.
Со таа добра мисла, тој се препушти на струјата на
речната бразда, да го води таму каде што е најдобро.
Во текот на патувањето, од свеста му избледеа
сликите на неговите дотогашни доживувања. Знаеше толку дека се наоѓа во подземјето кое почнува
откај Римската Сала и Котларницата на Библиотеката, дека веднаш зад Котларницата се наоѓа просторијата со Казанот и Воденицата, но повеќе не
му беше гајле дали големата врволица од луѓе оди
накај Тартарот или накај Елисејските Полиња, ниту
што се вари во Казанот и што меле Воденицата.
Единствената грижа му беше, одејќи по загубената трага на Дон Кихот, да го најде својот пријател
Дондоне и да му каже што ал му се подготвува на
неговиот прост, но сакан македонски народ.
Птоломеј долго пловеше со коработ, повеќе
влечен од речните струи одошто теран од веслата. Според брзината тој знаеше дека на тоа место
речниот тек се спушта, а се надеваше дека коработ
ќе го насочи кон реката Стикс која ќе го одведе до
градот Дис во средиштето на Пеколот опишан од
Данте Алигиери. Размислуваше за тоа дали Дондоне, проголтан од земјата, може да се бара на
друго место. Не знаеше колку време помина, зашто
немаше ни сонце ни ѕвезди за ориентација, но во
еден момент темницата низ која се движеше му се
пристори уште потемна. Тоа го потсети на Хомеровиот Одисеј кога ја нашол меѓата на длабоките
Океански струи, а тоа било во земјата на Кимерите,
за кои сите слушнале но никој не ги видел, зашто
во тој крај сонцето не се гледало ниту на изгрев
ниту на заоѓање, што значи дека било под земјата
сосе Океанот. Тоа се потврдува и на враќање, кога
Одисеј вели дека низ Океанската бразда ги потерале далгите и струјата, при што првин помогнале
веслата, а потоа прекрасниот ветар.
Токму во таков крај се наоѓаше сега и страдалникот Птоломеј, па веруваше дека целта е близу.
Темницата стануваше сѐ погуста, а кога бојата на
реката се промени и текот нејзин стана побавен,
скршнувајќи надесно, штом водата се претвори
во кал од која надежно ѕиркаа очи барајќи спас,
тој поверува дека навистина влегол во водите на
реката Стикс. Макар што во меѓувреме се спушти
магла, која сосема му го затвори видното поле, тој
набргу ги виде бедемите и урнатините на градот
Дис, та сега беше убеден дека она што вчера не

му успеа да го оствари патувајќи по разнобојната
река со исто име, Дис, сега го постигна со помош на
воденичарската река Лета, чија матнотија целосно
се стопи со блатото на Стикс. Но Стикс, како што
Птоломеј знаеше, не беше само каллива бара туку
и река на омразата, па малку како замислен од тоа
сознание, едно да не биде заразен од мразечката
вода друго да не си го види лицето како ѕирка од
калта, сосема полека се приближи до брегот, на
самото градско пристаниште.
Пристаништето и целиот град беа во урнатини,
а стоеја само назабените ѕидишта на тврдината.
Градот го чуваа ѓаволи, а трите фурии го чекаа
на бедемот за да го уплашат. Тоа беше местото
каде што и самиот Вергилиј почнал да се колеба,
прашувајќи се каде е небесниот пратеник, да не
ветила прекрасната Беатриче нешто што не можела да го исполни или што тој погрешно го разбрал. Птоломеј, меѓутоа, за разлика од Данте и од
својот другар Дондоне, немаше своја Беатриче,
ниту да му ветува ниту да му откажува, а немаше
ниту други помошници од небото, па затоа колку
што фуриите криво го гледаа, тој ги погледа уште
покриво. Градот на болката, Дис, лежеше разорен
околу него како да претрпел бомбардирање бетер
од неговиот град Белград. Птоломеј знаеше дека
првобитно Дис било името на самиот Луцифер,
а сега тоа име го одбележуваше градот, но и тоа
беше доволно страшно. Од едно мунаре подлижуваа огнени јазици и го осветлуваа пеколот сѐ до
дното. На кулата на брегот на Стикс не се појавија
две светилки ниту од градот беше одговорено со
запалена борина, во знак дека некој доаѓа. За разлика од Данте и Вергилиј, него никој не го чекаше
ниту некој сакан од небото бдееше над неговите
патила. Птоломеј мораше сам мачно да се пробива низ урнатините на шестиот круг од каде, како
што знаеше, почнуваше Долниот пекол за оние
што планираат да одат долу, но неговите планови беа инакви. Ги помина оние предели, слични на
гробишта, што поетот првобитно ги видел покрај
Арл во Прованса, на реката Рона, и на кварнерскиот брег кај Пула, но не сакаше да ги слуша лелеците што допираа од сите страни, зашто доволни
му беа неговите сопствени маки. Преку темницата
падна магла, а тоа на Птоломеј му разбуди спомени за Арка со која вчера по слична магла стигна
со другарите на брегот на Устието на двете реки.
Но додека вчера, и покрај сите неволи, се наоѓаше
во својот сакан град Белград, сега беше во градот
Дис среде Пеколот, каде што жива нога не стапнала, ако не ги сметаме избраните, како Орфеј, Енеј,
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Херакле, Сизиф, Тезеј, Исус или Вергилиј и Данте
Алигиери, а сега, ете, и тој беше еден од нив.
Извесна утеха му претставуваше тоа што добро
ја познаваше топографијата на тој крај, како талкач штој често врвел низ вакви предели, како и
мислата што го крепеше – дека тоа е можеби местото каде што би можел да го пронајде Дондоне.
За Дон Кихот, со Санчо или без Санчо, не гарантираше дека би се нашло место тука, макар што и
тој си имаше свои мани, како, на пример, наврапитоста на карактерот, а ако е до доблеста на умот,
тогаш сигурно би можел да биде сместен во Лимбот со безметежните, со веќе споменатиот Хомер
и со сите оние филозофи со кои и Птоломеј имаше
незавршени дебати започнати во Стационарот под
Авала, како Демокрит Атомот, Диоген Бурето, Емпедокле Етнаголтнатиот, Хераклит Водата, Платон Сенката или Аристотел од Евбеја, кого Данте
го ставил над сите други, па сѐ до неговиот именик, Птоломеј Космографот – додека Санчо лесно
можеше да го најде во третиот круг меѓу лапачите,
но него не го бараше – а за Дондоне пак веруваше дека, ако не е повеќе меѓу живите, би можел
да биде добро сместен еден круг над него, покрај
Франческа да Полента и Паоло Малатеста, обајцата познати и како Да Римини.
Во едно беше сигурен, дека ни неговиот пријател
Дондоне ниту пак лицето што тие двајцата го бараа, било да станува збор за Дон Кихот од Книгата
или за Дон Кихот од Библиотеката, не можат да бидат во долниот дел на Пеколот. Како добар познавач на пеколнатата географија, тој знаеше дека под
него во инката се наоѓаат првин лажните свидетели, закопани во вжарени гробови, па реката Флегетонт, па насилниците, па Бездната, па Лошите Долишта, каде што чемреат оние на кои не можеш да
им веруваш, а дека под Бунарот на гигантите како
Антеј и Тифеј, се наоѓа Коцитот, деветтиот круг на
Пеколот, каде што во устата на Луцифер плаќаат за
своите зулуми предавниците на добротворите, а во
прв ред Јуда и Брут. Птоломеј знаеше дека неговиот пријател и другите барани не можат да бидат во
тие грешни предели, па затоа, спротивно од полесниот пат на Данте и неговиот водач Вергилиј, одозгора надолу, тој се реши за потешкиот, стрм пат
наугоре, од урнатините на градот Дис (патем: Дис
– Сид, Дунав и Сава, Сава и Дунав, не се влеваат ли
сите реки во Стикс?), преку краиштата на неумерените каде што, во круговите нивни, се наоѓаа гневните, скржливите, лапачите и љубовџиите, сѐ до
возвишените предели на Лимбот, каде единствено
би можел да биде неговиот пријател Дондоне, но
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и бараниот Дон Кихот, седнати со филозофите и
творците, и до реката Ахеронт, влезот но и излезот
од Пеколот, каде што живеат оние што „за рај не
се, а пеколот ги нејќе“.
Кој минувал низ Пеколот на Данте Алигиери го
знае тој пат и не треба посебно да му се опишува.
Кој не сака да гледа глетки нека си ги врзе очите,
кој не сака да слуша крикови нека си ги затне ушите, а кој не сака да се потресува од приказни нека
ги истресе како прав од дреите свои. Секое дете
знае каков е пеколот: инка што надолу се стеснува а нагоре се проширува; во средината на инката
има конусна бездна, а околу бездната се наредени
галериите со мачениците во вид на концентрични
кругови, па човек со добар водач може полека, но
не лесно, да слегува, зашто патот е сѐ друго само
не лесен за слегување, испресечен со непроодни
делници, остри и стрмни карпи, врели езера, смрдосани бари, маченици чии лица одвај ѕиркаат од
калта, заплиснати од дожд, од снег, од град или
зафатени од силни виулици и оркански бури. Да,
кој слегувал прудолу, знае. Но никој освен Птоломеј не знае што значи качувањето по истиот пат,
кој наугоре станува стопати потежок и речиси непрооден, особено без водач. Нему му се случи она
што не му се случило никому: кога стигна до лапачите, беше толку залисан што дури и не праша за
Санчо Панса, кога стигна до љубовџиите не го трогна приказната на Франческа, ниту се сети на Рина,
грешната љубов на Дондоне, а кога стигна до Лимбот на безметежните беше толку премален што
ниту го побара Дондоне меѓу мудрите ниту доби
желба да се натпреварува со нив во филозофски
прашања, како што правеше по перипатетичните
врвици под Авала, туку ја помина реката Ахеронт
пливајќи, без да му плати возарина и гробарина на
Харон, ги одмина млитавите од предворјето на Пеколот, па излегувајќи од вратата на која пишуваше, само од другата страна, „Заборавете на секоја
надеж, вие што ќе влезете“, се најде во Темната
Шума.
Го помина Пеколот на Данте Алигиери наопаку,
од средината до почетокот негов, без да го види,
и без некого да најде во него, а кога влезе во Темната Шума седна во тревата без да види ѕвезди. И
дури тогаш почнаа неговите пеколни маки.

(Извадок од необјавениот роман со работен наслов „Времето пред приказната“)

Современа македонска проза

ЛИЛЈАКОТ ЏОНАТАН ЛИВИНГСТОН
– ЗА ЗБИРКИТЕ РАСКАЗИ „РЕЧНО УЛИШТЕ“
(1981 ) И „ЃОН“ (1990 ) НА ДРАГИ МИХАЈЛОВСКИ –
Александар Прокопиев
„Поради некоја стара клетва, непокор, завет
или желание во ноќта спроти Дуовден, јас и
Захарија се престоривме бели лилјаци. И фрлени низ бунар, како задушнина, паѓавме главечки до Долна земја. Без крик. Без поплака.
Тука почна и така почна нашата долга агонија
меѓу слепите долни летачи. Нашата предолга
борба со мракот...“ – ваквиот почеток на првиот расказ „Лилјак“ во првата книга на Драги
Михајловски „Речно улиште“ ја навестува авторовата склоност кон чудесното, изникнато
од фолклорот, што, низ истакнување на контрастите (горе-долу, светло-темно) и на преобразбите, го активира неговото богатство. Но
во исто време Михајловски поседува и една
незлобна, но постојано присутна ирониска деструкција кон „наивноста“ на традиционалната

раскажувачка постапка. Забелешката на рецензентот Анте Поповски во предговорот кон
книгата дека „тоа е проза што ги надминува
усталените, конвенционални, познати проседеа кај нас“ е сосем точна кога станува збор за
т.н. „стварносна“ проза, што во македонската
литература доминираше во седумдесеттите
години. Вдлабочувајќи се во менливиот свет
на своите јунаци, Михајловски наликува на
претходникот Солев, инсистирајќи на пародискиот аспект на јунакот и на стварноста, често
и автоирониски, со поигрување со жанровските конвенции на „вистинскиот“ реалистичен
расказ. Наспроти авторите кај кои веристичкиот израз се вклопува во прикажувањето на
човековата судбина во контекстот на родното место и дијалект, кај Михајловски станува
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збор за своевидна мимикрија, игра, кајоовски
речено „задоволството да се правиш друг или
да се преставуваш за некој друг“. Читателот,
како и писателот, е свесен дека сликата на
стварноста е преправена, откачена. Во приказните на Михајловски, понекогаш може да
се насети бајковидна, понекогаш карневалска
инспирација, но тие секогаш се извлечени од
секојдневието, од кое се пародираат или се
жонглираат постоечките ситуации.

простор на Михајловски да добие растегливост, сценичност, податливост, односно, како
и во народните волшебни приказни, отпорот
на средината лесно се совладува. Оттаму
двосмисленоста со која се прифаќаат неговите раскази: од една страна, со „приватизирање“
на говорот на ликовите преку дијалектизми,
преку вербални карикирања, се сугерира вкусот на баналното препознатливо секојдневие,
од друга, со флексибилното третирање на
просторот приказната се преведува во некои
поневидливи и понепредвидливи сфери на
егзистенцијата. Притоа не се губи нишката на
кажувањето, убедливоста на фикционалниот
свет ја поткрепува убедливоста на дејството
во расказот, па ако раскажувачката самосвест
на Михајловски убедливо и креативно се воочува во промените на раскажувачките планови, тогаш високиот степен на неговото „реалистичко“ прозно мајсторство доаѓа до израз
во успешноста во доловувањето на индивидуалниот легитимитет на неговите „јунаци“. А
тие, во расказите на Михајловски, се најчесто
избрани меѓу маргиналците, меѓу оние што се
отфрлени според општите утврдени норми за
успех во приватниот, во професионалниот и во
социјалниот живот. Но за разлика од „луѓето
од дното“, толку препознатливи, проколнати и
чести антихерои на „стварносната“ литература, ликовите на Михајловски, и покрај нивното
пластично обликување, и покрај настојчивото
доловување на нивниот говор, остануваат во
власта на раскажувачот.

За разлика од другите генерациски „соучесници“ во пробивот на новата поетика и практика во македонскиот расказ, кај Михајловски не
се воочливи експериментирањето, надминувањето или негирањето на жанровските меѓи,
што е честа постапка во прозата на другите
автори со сродна субверзивна стратегија во
однос на „стварносниот“ раскажувачки модел.
Што не значи дека тој не дејствува герилски
во постоечкиот утврден модел на расказот.
Како што оценува Данило Коцевски: „Во најдобрите кратки прозни остварувања, како што
се ‘Лилјак‘ и ‘Родителски‘ наполно се уриваат
некои класични раскажувачки конвенции, не
постојат демаркациони линии меѓу фантастичното и стварното. Сѐ е еден незпирлив рек
на имагинарното, не постои класична експлозија и крај, а и таму каде што постои, има повеќе од една изместена функција“. Мешањето
на раскажувачките планови, често поставени
дихотомиски, овозможува раскажувачкиот

За разлика од т.н. „стварносна“ проза, кога
авторот е сведок или приредувач на непосредното искуство (со намера, често проблематична, преку репродукција на „живиот“ јазичен идиом да се допре до сушноста на животот), Михајловски, иако особено грижлив за
лексичката индивидуализација на ликовите,
тоа го прави на начин близок на ироничен режисер што ужива во изместената двојна игра
со значењата. Во „Една анализа“, огледот чиј
предмет на толкување е расказот „Родителски“, Данило Коцевски ја координира раскажувачката постапка на Михајловски блиску
до онаа на фантастичниот булгаковски хумор,
наведувајќи со право дека „токму во тој спој
на гротескното, ироничното и натприродното, Драги Михајловски најмногу го остварува
својот творечки профил“. Во неговите раскази
каде што привидно се уважува нарацијата во
раскажувачката техника, дејствува изменетото чувство за книжевен облик, изразено преку
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авторовата самосвест во функционирањето на
светот на фикцијата.
Во веќе спомнатиот „Лилјак“ , може да се насети дослухот со некои книжевни дела од типот „Галебот Џонатан Ливингстон“, во коишто
летењето, особено ослободеното летање,
како триумф над принудениот колективизам
и заплашеност („страв од летање“), се преплетува со вампирски мотиви од фолклорот.
Звуковната асоцијација на зборот „вампир“ со
терминот „лилјак“ = нетопир (руски), netopyr
(чешки), nietoperz (полски), како и претпоставката вампирот да се поврзе со руското парит,
перо = да се лебди (лета), перце, може да наведе на помислата на Дагмар Буркхарт дека
„вампирот првобитно е замислуван како ноќно сениште, обраснато со пердуви, или како
некој вид лилјак, кој цица крв, воопшто, како
некое суштество со крилја“. Постои мислење
(K. Moszynki: Kultura Ludowa Slowian, II) дека
токму Македонија и Западна Бугарија се места
од каде што потекнува терминот вумпир, вампир, на што соодвествува украинскиот upir и
полскиот wapierz, како и дека ова именување
од Македонија им е пренесен на Србите и на
Хрватите.
Ако се прифати алегоричноста во расказот
на Михајловски, тогаш лилјаците-вампири
може да се согледаат и во една поинаква, позитивна конотација. Наспроти светлото – авторитативно, јавно искуство, постои и ноќно –
подземно, невидливо, приватно. Преобразбата
на Захарија и Михајло во бели лилјаци, жители
на Долната земја, е зануркување во темната,
подземна, тајна историја што дејствува колку
непредвидливо, толку и живо во секој од нас.
Михајловски е неподелено приврзан кон приватноста, што кај неговите аутсајдерски личности добива нагласена донкихотска црта. Но
без оглед на гротескноста, неофицијализираните, „отсутни“ луѓе-лилјаци лесно се снаоѓаат во пределите на сонот, на фантазијата и,
воопшто, на анимата. Оличувајќи го лунарното
„јас“, овие ликови го носат во себе маргиналното бунтовништво, што за разлика од она во
„ставрносната“ проза, многу повеќе се иситува
во имагинарните предели на живеењето. Иако
и Михајловски умешно го користи најочигледното „оружје“ на маргиналецот – неговиот говор, тоа е помалку поради имитирање на видливиот живот, а повеќе поради разигрување,
поради будење на лексичките можности за
поефикасно соочување на двете нивоа во на-

ративното обликување – баналното и „откаченото“. Во зголемувањето на смисловната носивост на текстот Михајловски се навраќа на
цепенковската лексичка ризница како опсесивен истражувач (што благонаклоно се дополнува со неговата преведувачка дејност).
Но наместо колективните животописи, што во
т.н. стварносна проза се потпираат врз лексичките специфики како залог на заемната
судбина (на семејството, на селото, на родниот крај), во расказите на Михајловски предметот е индивидуалната судбина, односно онаа
на отфрлениот поединец што е во расчекор со
другите, со времето и со себе. Неговиот говор,
и кога е карикатурален, е негово прибежиште,
негова заштитна „лична карта“.
Сепак, токму поради таа силна приврзаност
кон цепенковскиот речник, како и поради честата употреба на карикирањето, па и на гротеската, Михајловски ќе биде оправдувачки
прифатен од оние критичари што ја протежираа традиционалната поетика. Во нивното
толкување тој се вклопуваше во цепенковско-чинговската раскажувачка низа, што во
македонската литературна критика имаше и
има импресивна поддршка. Оттаму, авторот
на „Речно улиште“, иако веќе со првата книга
убедливо се наметна како еден од главните
претставници на новиот расказ, често беше
согледуван во спротивниот раскажувачки
концепт, чие кризно место, самоубедената
илузија дека може да се преслика „вистинскиот“ живот и „вистинскиот“ говор, Михајловски
всушност успешно го иронизира. Во таа смисла, факт е дека „Речно улиште“ е важна книга
што го означува исчекорот на македонскиот
расказ кон новата поетика.
Долго – девет години – се чекаше втората
книга на Драги Михајловски, „Ѓон“ (1990), чекање сепак очекувано со оглед на познатата
авторова трпелива обработка на книжевниот
материјал, како и на неговиот страствен преведувачки ангажман (до 1992.година тој собра дел од преводите во книгата „Нераспнати
богови: десет англиски писатели од Дан до
Расел“, чии преводи се проследени со коментари).
Веќе во „Речно улиште“ беше воочлив творечкиот респект кон моделот на македонската приказна во рувото на Цепенков, секако
со умешна иронична и смисловна намноженост врз традиционалните мотиви. Но, кај
Михајловски е видливо и едно, сосем инакво
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влијание, она од англосаксонската книжевна
пракса – особено во вештото обликување на
дијалогот, како и во одржувањето на ритамот
на раскажувањето. Михајловски ја користи говорната „неуредност“ кај своите ликови и така,
преку гротескното начело на мешање, отвора,
од една страна, можност за поголема блискост
со ликот, а од друга, ја симнува традицијата
од демијуршкиот трон во распарченото тело
на несогласностието, од каде што изникнуваат донкихотската инспирација и обидот да
се освои просторот на интимното, сонуваното.
Ликовите на Михајловски се стремат на својот
несмасен, некогаш карикатурален начин да се
почувствуваат како дел од поубавата реалност. Ристо Кекеле, ѕидар, место да го заврши
покривот на куќата гради скалила до небото,
свртничарот носи прекар од огромна желба за
изедначување со галебот Флечер, господарот
на слободниот лет, аптекарот Јово, со душа
ослободена од баналностите на секојдневието, секоја ноќ шета меѓу ѕвездите. Сите се
обидуваат да се одбранат со кревок носталгичен гард пред времето на масовна принуда
и од негирањето на слободниот избор и уште
повеќе, од неможноста таквиот избор да се
оствари.
За миг ги спасува фантазијата или ведрината, но нивниот свет останува зад затворениот
прозорец, на чии ролетни годишните времиња
го менуваат изгледот, а зад кои копнежливиот поглед е секогаш ист – во непознатата мугра. Призракот на животот – оличен во газда
Спиро, со фластер сред лицето или шефот на
железничката станица што смрди на лук (зашто тие луѓе Михајловски буквално ги обележува) – може привремено да се поништи со...
мечтаење. Дури и кога конечниот ефект може,
во однос на таа стварност, да биде непоправлив пораз (смртта од паѓањето на Кекеле, железничката катастрофа кај свртничарот), мечтата не е измама, туку единствен начин да се
преживее сопствената судбина. И пародирана,
способноста за имагинација останува можност
за опстанок. Михајловски не им се потсмева на своите ликови. Во „Ѓон“ не се заканува
убиствениот убод на иронијата, напротив, забележлива е подзаборавената чеховска нота,
што не се срами од човечноста.
Михајловски не е раскажувач-посредник, тој
им остава на ликовите не само да го носат дејството, туку на свој начин да го коментираат.
Нерамномерната подвоеност меѓу теророт на
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стварноста и ослободеноста на фантастиката
е впечатливо изработена, а сепак остава доволно белина, поможна од секаква довршеност.
Во една ескимска приказна се раскажува за
двајца што успеале да се искачат до отворот
на небото. Едниот го замолил другар му да го
подигне, ветувајќи му дека веднаш потоа ќе
му подаде рака и тој да се качи. Но штом се
нашол горе, бескрајно исполнет со радост,
го заборавил другарот и отрчал во сјајот на
небото. И во „Ѓон“, во опозицијата горе-долу,
небесниот свет е опсесивно надмоќен. Њубената Мојца, качена на бандера („Врска“), потсетува по својата инфантилна, но и господска
откаченост на аптекарот-шетач меѓу ѕвездите
(„Месечари“), а овој на свртничарот, кој како
истоименикот, галебот Флечер Линд од книгата „Џонатан Ливингстон“, претпочита да е
осамен и отфрлен мечтател отколку безличен
член на јатото, кој, без најмала импровизација,
„целисходно“ лета како комарец. Драги Михајловски е убедлив раскажувач на приказни,
уште посилен кога низ призмата на своите
личности, потсмешливо ја отуѓува стварноста.
Иако несмасни одачи по тенка жица, премногу
невешти за будисти или за истражувачи, личностите на Михајловски успеваат, како знаат
и умеат, да го отсонуваат својот сон. Во стратегијата на таквото, за нив единствено сонување, ја имаат пријателската поддршка на
авторот.
Непосредно прикажувајќи ја искривоколченоста на светот преку очите на маргиналецот, Драги Михајловски во „Ѓон“ успешно го
проникнува инспиративниот модел на цепенковската нарација со суптилна, а разиграна,
често духовита, инвенција на еден неоспорно современ писател. Притоа, забележливо
е благотворното влијание што врз неговата
раскажувачка техника ја има американската
современа практика – од хемингвеевската
непосредна умешност во водењето на дијалогот до ноншалантната, карверовски сродна,
сентименталност. Во спој со често мајсторски
водената постапка на „карневализација“, што
пак го доближува Михајловски до една друга,
неурбана линија во развојот на македонскиот фантастичен расказ, убедливо зачната кај
Чинго, меѓу современиците на Михајловски
кај Васе Манчев, а во следната генерација, во
прозата на Ермис Лафазановски и на Блаже
Миневски.

Од друга страна, „американската“ едноставност и леснотија на кажувањето „што тече“
ги поттикнува расказите во „Ѓон“ да бидат
читливи, дури, и покрај трагикомичноста, ведри. И уште еднаш би напомнал – проточни,
во онаа смисла што луцидно ја забележува
Шелева во сепаратот „Нова македонска проза“, печатен во белградската „Књижевна реч“
во 1989.: „Подбивајќи му се на самиот поим на
ерудицијата, книгата, библиотеката (што во
борхесовското крило на постмодернистичката проза е – статусно повластен), Михајловски,
низ постапката на карневализација, повторно
ја оживува привлечната тема на донкихотизмот, темата на човекот во расчекорот на световите... Така, Флечер исходува како парадигма
на карневалска луда, чија појава има ритуална
функција. Погоден поради својата ментална
амбивалентност (комбинација на наивноста и
умноста), Флечер со својата жртва треба да ја
оствари трансформацијата на светот во „весело страшилиште“, што е и основната функција
на карневалот воопшто“.
Несомнено и во „Ѓон“ инспириран од несводливоста на фолклорното чудесно и говорната

разиграност на дијалектните психопроблесоци, Михајловски својата автентичност во контекстот на современата проза и тука ја гради
врз изместената точка на гледање од една,
слободно би кажал, градска перспектива, што
своите отуѓени осаменици ги преместува, со
сета нивна особеност, во некои само нивни
истории, каде што можат да го симулираат
вистинскиот живот. „Вистинскиот“ повторно
под наводници, зашто и simulacrum е пореален од стварноста.
По „Ѓон“ се нанижаа неколку извонредни
збирки раскази на Михајловски – „Скок со
стап“, „Триполска капија“, „Раскази од шести
кат“, „Пеперуткарот“ – за, од преминот меѓу
милениумите, тој сѐ повеќе да се префрли
на полето на романот, напоредно со интензивната преведувачка дејност. Како читател,
навивав за расказите. Затоа што е непобитно
дека Драги Михајловски се докажа како еден
од најсуверените и највпечатливи творци на
расказот во македонската литература, во чие
раскажувачко мајсторство непобитно ужива
секој што ќе ја дофати шансата да биде негов
читател.
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НОВО ПОГЛАВЈЕ НА ВРЕДНУВАЊЕТО
НА ДЕЛОТО НА КОНЕСКИ
ЗА „КОНЕСКИ КАКО ТЕСТАМЕНТ“ ОД ВЕСНА МОЈСОВА-ЧЕПИШЕВСКА

(СКОПЈЕ: МАТИЦА МАКЕДОНСКА, 2021)

Иван Антоновски
За секоја национална книжевност и култура се клучни научните книги коишто отвораат прашања и анализираат претходно несогледани или барем потемелно неанализирани
сегменти од делото на авторите коишто со својот творечки
влог го формулираат националниот книжевен и културен
код. Впрочем, ваквите книги, посветени на одделни авторски
опуси, со новото исчитување и вреднување на делото на великаните, се оние без кои националната книжевна наука и
не може суштински да ја оствари својата мисија за (ре)конструирање на вертикалата на вредностите на националната
книжевност. Без нив не може да се оствари ни компаративно
исчитување на националната книжевност во поширок книжевен и културен контекст. Тие едновремено се клучна референца и за книжевната историја, и за културологијата, и
за компаративистиката, а со тоа и за целосното спознавање
на националниот книжевен и културен код, заради што претставуваат и трајна научна и културна вредност, што не може
секогаш да се каже за книги во коишто одреден корпус од
националната книжевност само подлежи на апликативна
примена на моментално актуелни книжевни или културолошки теории, како „проверка“ на теориите.
По книгите „Рацин и експресионизмот“ (Скопје: Менора,
2000) и „Лицето на зборовите“ (Скопје: Култура, 2004, посветена на поетското творештво на Петре М. Андреевски)
и најновата книга на Весна Мојсова-Чепишевска, „Конески
како тестамент“ (Скопје: Матица македонска, 2021) се
вбројува меѓу таквите клучни книги за македонската книжевна наука – едно од најзначајните остварувања на македонската филологија посветени на Конески во периодот од
заокружувањето на неговиот творечки опус наваму. Остварување што дава нова насока за тоа како треба денес да
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го препрочитаме, дочитаме и вреднуваме Блажевото дело!
Ама и како може и треба да го интерпретираме и воспоставувјќи синтеза со влогот на неговите претходници, притоа
имајќи ја неговата мисла како клучна референца, но и како
траен архитекст и интертекст – како трајна инспирација на
опитите на неговите современици и потомци.
Во предговорот на книгата на Мојсова-Чепишевска се
вели дека таа е омаж за Конески. Но, со дваесетте научни
текста во неа поделени во две поглавја: „Конески како поттик“ и „Конески како инспирација“, таа е многу повеќе од
тоа! Надоврзувајќи се на своите претходници – проучувачи
на неговиот опус, Мојсова-Чепишевска има создадено книга којашто е ново поглавје на вреднувањето на делото на
Конески! И тоа книга којашто не е резултат на миговност,
туку е создавана речиси две децении, со неуморни и постојани научни навраќања и препрочитувања на делото на
великанот, за што сведочат и датирањата на текстовите.
Книга којашто заедно со книгите на Атанас Вангелов и на
Димитар Пандев објавени изминативе години, фрла заграб
нова светлина врз Блажевиот лик и опус. Но, за разлика од
други авторски книги посветени на Конески во изминатите две-три децении, во коишто доминира синтезата меѓу
мемоарското и научното, во „Конески како тестамент“ е
присутен исклучиво научниот пристап во исчитувањето на
текстот и вреднувањето на делото, што ѝ дава и дополнителна вредност на оваа книга за нејзиното позиционирање
на вредносните скалила на филологијата воопшто, и надвор од македонскиот контекст.
Евидентно е дека „Конески како тестамент“ е резултат
на цврстата научноистражувачка решеност на Мојсова-Чепишевска да се анализира и да се растајни неот-

криеното, помалку познатото и помалку афирмираното, а
исклучително важното од и за делото на Конески. Но и одново да се исчита веќе прочитаното. Затоа, во одделните
текстови, особено во првиот дел од книгата, Мојсова-Чепишевска се зафаќа и со микротеми и прашања за делото на Конески. При интегралниот прочит сфаќаме дека
книгата во целина ги одразува севкупните димензии на
творецот Конески, но истовремено и дека без прашањата и сегментите и димензиите на неговото дело опфатени
меѓу нејзините корици, а претходно несогледани или еден
дел барем не доволно темелно вреднувани и коментирани
од македонската книжевна наука, всушност, барем од денешна перспектива, одразот на творечката личност на Конески во филолошката интерпретација, не би бил целосен.
Како илустрација на оваа констатација, би посочиле
на темелното исчитување на Блажевата тестаментална
„Таблица перваја“, анализата на архитекстуалноста и интертекстуалноста во дијалогот на Зографски, Конески и
руската литературно-јазична, научна и културна мисла, но
и на инвентивниот пристап во исчитувањето на книжевни
текстови на Конески коишто претходно не беа поопстојно
одделно анализирани од македонската книжевна наука,
како на пр. неговите „Проложни житија“. Мојсова-Чепишевска токму во такви текстови препознава предизвик и
растајнува сегменти на неговото творештво, коишто изискуваат мошне внимателен и темелен, научен микропрочит.
Таа и ги доразвива согледбите за Конески како биограф и
митолог на детството! Но мора да се нагласи – ова се само
илустративни примери. Во „Конески како тестамент“ има
низа други отворени прашања и анализирани сегменти и
димензии на Блажевото дело, коишто за првпат на ваков
начин се во фокусот на нашата книжевна наука и културологија.
Кон сите прашања и теми опфатени со „Конески како
тестамент“, Мојсова-Чепишевска пристапува со иновативен книжевно-теориски, историографски и кулутуролошки пристап, којшто е есенцијално обележје на оваа книга.
Со него, Мојсова-Чепишевска покажува дека и песни како
„Тешкото“ и „Везилка“, може да се исчитаат и поразлично од претходно. Од неа применетите книжевни теории и
контекстуализираните културолошки аспекти, претходно
не се дотолку видливо применувани од македонската книжевна наука при интерпретирањето на делото на Конески.
Но едновремено, во оваа книга е присутна и книжевната
историја. Во време кога се чини дека таа сè повеќе е запоставена, во „Конески како тестамент“ се покажува дека и
денес, книжевната историја не е анахрона, ако кон неа се
пристапи со научноистражувачка инвентивност. Па така,
со исклучителна научна акрибичност, во оваа книга, Мојсова-Чепишевска го поврзува Конески со редица значајни
творци од македонската книжевна историја: Зографски,
Џинот, Мисирков, Рацин, но и со еден поширок славистички контекст во кој се формирал неговиот лингвистички,
книжевен и културолошки тестамент. Притоа, не само што
се опфатени низа факти од историско значење коишто
досега се чини биле запоставени или неафирмирани и не
само што се рефлектира ерудициска упатеност во македонската книжевна историја, туку Мојсова-Чепишевска и
води дијалози со согледбите и оцените а на своите претходници – книжевни историчари, но и со ставовите и вреднувањата оставени од Конески.
Во научните текстови на Мојсова-Чепишевска, книжевната теорија, културолошките аспекти и книжевната историја не само што не си противречат и не се „конкуренција“,
туку содејствуваат како единствен пристап, оти само така,
како што се согледува во оваа книга е возможно книжевното проучување да го има предвид контекстот, којшто е
нужен и за книжевното, и за културолошкото исчитување.

Со примена на ваквиот пристап, Мојсова-Чепишевска и
упатува кон заклучокот дека без соодветно познавање
и валоризација на делото на Конески, не можеме да ја
објасниме и оствариме ни сегашноста, оти тоа не е само
архитекст и интертекст на нашето актуелно книжевно
писмо, туку и на нашата мисла и на нашиот критички,
книжевен или културолошки прочит. Во „Конески како
тестамент“ се согледува дека простата и строга македонска песна е „нулта точка – амблем на великозначниот опус на Конески, негов лапидарен поетски манифест.“
Клучна е темелно аргументираната научна согледба дека
таа, простата и строга македонска песна и воопшто делото на Конески е нулта точка на македонската (современа) култура, опфаќајќи ги и некнижевните форми на
уметнички израз. Овој заклучок на Мојсова-Чепишевска
го детерминира натамошното поимање не само на Конески, туку и на нашата култура, на нашиот бит, на нашиот
идентитет... Тој е онаа книжевнонаучна и културолошка
позиција којашто треба да биде почетна точка за натамошните исчитувања на творештвото на Конески, но и
за критичкото вреднување на нашата (современа) култура. А таквите исчитувањата и вреднувања е нужно да
се случат – иако за низата прашања и аспекти опфатени
со „Конески како тестамент“, Мојсова-Чепишевска доаѓа
до исклучителни заклучоци, сепак не инсистира да стави точка на научната дискусија, туку поттикнува на нови,
натамошни исчитувања... Оваа книга е и обврска за сите
нас коишто во денешницата го прифаќаме предизвикот
за истражување на Конески, како да го оствариме тоа. Но,
евидентно е дека и Мојсова-Чепишевска продолжува со
исчитување на делото на Конески, за што сведочи нејзината посветеност и по објавувањето на нејзината најнова
книга.
Заклучокот дека делото на Конески е нулта точка на
македонската култура е само еден од многуте од „Конески како тестамент“ коишто имаат трајна книжевноисториска вредност и со кои оваа книга треба да биде цитирана референца во натамошното научно испишување
страници од македонската книжевна историја. Но и севкупната оваа книга треба да добие свое место во македонската книжевна историја, во делот во којшто се вреднуваат остварувањата на книжевната наука и книжевната критика. Не само затоа што е единствена одделна,
авторска книга за Конески од македонски филолог од
генерацијата на Мојсова-Чепишевска, туку и затоа што
е книга којашто
детерминира
натамошни траектории на исчитување, вреднување и анализирање на делото
на Конески.
Но
„Конески
како тестамент“
е и книга којашто
треба да ја има
во секоја македонска, јавна или
домашна библиотека, и да биде
прочитана. Затоа
што таа е ново
поглавје на вреднувањето на делото на Конески.
А Конески, сите го
носиме во себе...
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СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА
Снежана Стојчевска
ТРПЕНИЕ-СПАСЕНИЕ – ПОПОЛЕКА
ПОДАЛЕКУ
Трпение-спасение – на мојата брзоплетост
често знаеше да рече татко ми,
а јас која сака сѐ сега,
веднаш и одеднаш,
не можев да сфатам
што сака да ме поучи.
Еве и сега, сѐ уште учам
да не брзам, да не итам
по друмишта да не скитам,  
да сум одмерена, разумна
и мудра,
мугра да не чекам будна,  
да си дадам сон и спокој,
трн да не чувам в око.
Да сум чун кој мирно плови
по месечевата река
сигурна дека кај што сум тргнала
ќе стигнам,
пополека-подалеку –
како што ме учеше татко ми.
НЕМИРНА ВОДА
Плашејќи се да не предизвикам бура,
премолчувам.
Потоа, долго и упорно, во себе ме рони
немирна вода.
ОТПОР
Кревкоста ме рони,
ми дава храброст
да бидам тоа што сум.
Мојата сила е свила
што ја везам во стих.
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За збор ќе те држам,
ко волчица ќе ‘ржам
јазикот во јазол
нема да го врзам,
ќе го разлеам
в езеро
од ендемски вид.
Види,
виделото ми е врела веда
што одзема здив.
Див оган ќе горам
во дива гора
жив збор ќе зборам.
Не ќе има мир!
ПЕСНИ ПОСЕСТРИМИ
Песни мои посестрими,
совршени чеда мои
што ве лулкав в раце,
приспивно и нежно,
долго ве држев при срце.
Не знам точно што, ни кога,
многу нешта се случија,
помалку или повеќе
погледот ми го сменија.
Ве заборавив, ве изумив
како никогаш да не сте ни биле мои
песни посестрими,
совршени чеда мои
што ве лулкав в раце,
да ни се сретнат патиштата
нема да ве препознаам.

Кон стихозбирката „Празно место“
од Снежана Стојчевска
Со впечатливите поетски слики што ги
создава преку едноставниот, а моќен
зборовен венец, со беспрекорната
творечка естетика што е воочлива на
секоја страница, со грижливо избраната тематика, здравите конструкции на стиховите, „Празно место“ на
Снежана Стојчевска несомнено ги
оправдува високите очекувања. На
моменти и ги надминува. Поезијата на
Стојчевска пулсира со огромна страст,
длабок сензибилитет, а сепак гради
ненаметливи нишки на едно секојдневие. Кога би требало да ја споредиме со боја, веројатно би рекле дека е
„темноцрвена“, елегантна, дискретна,
топла, дозирана до совршенство. Тоа
не е лесно да се направи со зборовите
како единствено оружје, а на поетесата ѝ успева. Со книгата „Празно место“
Снежана Стојчевска уште еднаш потврдува, дека не случајно е присутна
во центарот на поетските случувања,
како поет, уредник и организатор на
поетски настани, но пред сѐ како човек што промовира квалитетна поезија. Делото ги има сите квалитети и
стандарди за да ја збогати домашната книжевна сцена, и уште повеќе, да
стане глобална книжевна вредност.
Верувам дека секој што ќе ја прочита,
ќе најде стих за себе и ќе сака да ѝ се
навраќа.
Њупка Антеска

ЗА 2 ДЕЦЕНИИ, СЕ ЧИНИ, МНОГУ НЕШТА СЕ СМЕНИЛЕ
за 2 децении многу нешта се менуваат
детските игралишта се зацементируваат
старите згради отромавуваат
становите во кои некогаш сме живееле се
осовременуваат
по селењето си ги влечеме парталите зад нашите
троми чекори
со нив ја заметуваме секоја наша трага
и внимателно си го понесуваме со себе секое свое
најситно делче суштина
и си живееме среќно претопени во новото маало ко да
сме таму родени
емотивно се поврзуваме со него со душа на локален
патриотизам
и на сите отстрана им 'ржеме ко на јабанџии
сега сме центарски деца
одамна ја излупивме гетоизираната кожа

СОВРЕМЕНА
МАКЕДОНСКА
ПОЕЗИЈА
Елена Пренџова
ПРВ ДЕЛ: ПОЕЗИЈА ОД СТРАНИЦИТЕ
ЗАДАЧА:
Читај ја поезијата немо, со гласот на срцето.
Вдахни ѝ ја својата душа.
Направи песната да зазвучи со музиката на твоите чувства.
Заборави на авторката.
Оваа поезија не пулсира во ритамот на нејзините мисли и чувства.
Не повеќе. Не сега, додека ја читаш ти.
Сега, ова е твоја поезија.
Оваа поезија е онаква каква што ја чита твоето срце.
Читај ја немо, со гласот на срцето.
СÈ ПОЧНА СО БУБАЧКИТЕ
сè почна со бубачките
Нерон ги имал во главата, ти во чизмичките
јас во стомакот
како вонземни чудовишта од ѕвездена прашина сронети
по деструктивна голема експлозија населени во 		
утробата раснат... раснат... набабруваат
во стомакот ме расчеречуваат
низ хранопроводот полетуваат во гркланот ме задушуваат
од зборовите ми прават врзопи низа јаже изврзано
јажето околувратник прангии робовски за сите маки
женски онеплакани
солзи разроени ко бубачки во грлото пчели разбеснети
во стомакот зрели гасеници фригидни разјадена утроба
затруено срце се стега
еден маж и една жена
од бура исфрлени на два недостижни брега
сè почна со бубачките
мажите ги имаат во главата, жените во срцето ние во стомакот
најлесно ми е да ги згмечам со чизмичките та смртта
нивна в чекор ќе ме следи
и реата им нема да може од совеста да ми се одлепи

за 2 децении ни се чини дека многу нешта се смениле
дека градски деца сме а не маалски
ама кога ќе ни пратат слика од предворјето каде
расневме
сликана едно мирно летно жешко утро
сфаќаме
дека срцето ни останало забетонирано некаде под
излитените траги од кочење
за 2 децении ни се чини дека многу нешта се смениле

ЕДЕН МАЖ И ЕДНА ЖЕНА
еден маж и една жена во чувствата исти
во приказите различни
еден маж и една жена
застанати во центарот на раскрсницата со крвави
семафори
заглавени во своите погледи
слепи за своите потреби
еден маж и една жена
скршени во духот во срцето на светот заробени
пред да се скрши денот
едниот на другиот си вадат од гуша окови
Фасцинантно е што Пренџова, покрај дарбата на
одлична поетеса, ја има и дарбата на одличен теоретичар на поезијата, па решава да експериментира со
еден вид „фонетика/акустика на поезијата“, во смисла
на гласовните можности на поезијата како изведба!
Во овој дел се доближуваме до сценичноста на поетскиот говор, до артистичките можности на класичниот поетски читател, но и до поимот естрадност на
поезијата, но не во онаа наша пежоративна денешна смисла, туку во онаа смисла што поимот „естрадност“ го има кај руските авангардисти Хлебников или
Мајаковски. Тие, имено уживаа својата поезија да ја
изведуваат (и тоа пред огромна публика, како на
концерт), и со тоа да ја истакнат нејзината социјална страна, нешто што кај нашата Елена се вика интерактивност. И едното и другото се синоними од
теоријата на комуникацијата, врз која очигледно се
потпира поетиката на Пренџова.
Венко Андоновски
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Настан

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ДПМ, НА ДЛУМ И НА СОКОМ СО
МИНИСТЕРКАТА ЗА КУЛТУРА
На 22 јуни во Домот на АРМ се одржа работна
средба на претставници на Друштвото на ликовни уметници на Македонија (ДЛУМ), Друштвото на
писатели на Македонија (ДПМ) и Сојузот на композитори на Македонија (СОКОМ). На средбата
присуствуваше и министерката за култура Бисера
Костадиновска-Стојчевска, а меѓу присутните беа и
членовите на Петседателството на ДПМ: Кристина
Николовска, Весна Мојсова-Чепишевска, Славчо Ковилоски и Марина Мијаковска.
За проблемите со кои се соочуваат македонските
писатели зборуваше претседателот на ДПМ, Христо
Петрески, кој ја истакна потребата од вработување
едно или повеќе лица за да може Друштвото да
функционира нормално. Тој апелираше до присутните, ако не може да се направи повеќе повеќе, барем
да не му се одзема од дигнитетот и од квалитетот
што Друштвото го има веќе 75 години. Нагласувајќи
ја потребата од финансирање проекти, Петрески напомена дека се потребни материјални средства за
да се покријат основните трошоци, струја, вода, греење, но и за реновирање на Друштвото.
На него се надоврза претседателот на собранието
на СОКОМ, Јане Коџобашија, кој упати барање да не
се намалуваат и нивните програми, бидејќи од година во година сѐ помалку гости им доаѓаат на манифестациите, поради немање основни финансиски
средства.
Претседателката на ДЛУМ, Јана Манева-Чупоска,
ги истакна сериозните проблеми со кои се соочува ова друштво. Таа смета дека културната меморија од 75 години е сосема доволен аргумент овие
друштва да влезат под капата на Министерството
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за култура, во вид на јавно приватно партнерство
или на некој друг начин.
Откако ги ислуша присутните, министерката за
култура Бисера Костадиновска-Стојчевска се согласи со нивните ставови дека државата треба да
преземе средства и да изнајде начини за одржување на ликовната уметност, на македонските писатели и на македонската музика и рече дека ќе
започне со разгледување на истакнатите проблеми
со кои се соочуваат овие друштва.
Во текот на дискусијата што се одвиваше присутните упатија барања за побрза интервенција на
државата во македонската култура. Како начин за
полесно функционирање на ДПМ, на ДЛУМ и на СОКОМ, но и на оние коишто во иднина би сакале да ѝ
се приклучат на оваа иницијатива, беше потпишан
меморандум за заемна поддршка и заедничко настапување пред институциите на државата.

ФИЛОЗОФСКА ОСНОВА ЗА
ХЕРМЕНЕВТИКА
НА „МАТЕМАТИЧКАТА
ПОЕЗИЈА“ ОД ДАНИЕЛА
АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА
Осврт врз книгата на Даниела АндоновскаТрајковска „Математичка поезија“. Скопје:
Центар за култура и културолошки
студии, 2020.

Златко Жоглев
Осмели се да мислиш!
(Sapere aude!)
Римскиот поет Хорациј
1.
Не случајно се определивме за мотото наведено
на почетокот од овој текст. Навистина да се мисли не е
лесна работа, а уште помалку лесна работа е да се мисли
квалитетно. За значењето на мислењето за човечкиот живот
има една прекрасна реченица од славниот Сократ: Живот
поминат без размислување е залудно потрошен живот.
На многу луѓе многу полесно им е да не се измачуваат да
мислат со своја глава и лесно прифаќаат готови (туѓи)
мислења. Од друга страна, тие што мислат со своја глава
се поретки и од страна на мислителите повеќе ценети.
Нормално е дека тие што со размислувањата излегуваат
надвор од вообичаените (општествено прифатливи)
размислувања и им се „трн в око“ и на медиокритетите,
а особено на многумина од оние што управуваат со
општеството. Сепак, има луѓе што особено ги почитуваат
оние што мислат најмногу заради тоа што тие во сите
области од општеството носат промени – од помали до
поголеми.
Слично е и во уметноста. Оние што мислат и што
дејствуваат според своите сопствени сфаќања и
убедувања, носат промени во уметноста. Таквите, многу
често, од почетокот не се прифаќани од општеството
во целина или, пак, од некои делови од општеството.

Применето во поезијата, ова би значело: осмели се да
мислиш во поезијата и за поезијата, па тогаш можеш да
заслужиш да бидеш поет во вистинска смисла. Тогаш
ќе бидеш поет/еса-мислител, поет/еса-креативец, а не
поет/еса-миметичар, имитатор, репродуктивец. Даниела
Андоновска-Трајковска, со целокупната нејзина (досега)
објавена поезија, сосема го заслужи епитетот поетесамислителка, поетеса-креативец. Меѓу другото, заради тоа
има добиено и бројни награди и признанија, а во последните
неколку години е убедливо најпреведувана наша поетеса
на најмногу странски јазици, насекаде низ светот.
2.
Насловното мото од римскиот поет Хорациј, во
случајот со Даниела Андоновска-Трајковска може да се
транспонира како: „осмели се да мислиш за математиката
и поезијата, и/или обратно”. Таа се осмели да покаже
дека математиката и поезијата се комплементарни и дека
можат многу добро да коегзистираат.
Книгата „Математичка поезија“ (Скопје: Центар за
култура и културолошки студии, 2020 година) е меѓник,
пресвртна точка во македонската поезија. Таа е своевидна
револуција во нашата поезија, а тоа беше можно поради
тоа што Даниела практично ја применила познатата мисла
од Демокрит дека важна е мудроста, но уште поважна е
бестрашната мудрост.
За да се направат големи промени потребна е и храброст,
освен знаење (што несомнено Даниела АндоновскаТрајковска го има). А најважното е што Даниела како
поетеса и практично ја применила мислата којашто е
изгравирана на надгробниот споменик на познатиот
филозоф и писател Ернст Блох: „Да се мисли, значи да
се надминува“ (трансцендира, пречекорува)”. Таа дава
пример на учење, размислување и сопствено создавање.
Во случајов најголем дел од современите поети мислат
дека математиката ѝ е туѓа на поезијата, а и најголем дел
од математичарите го мислат истото за поезијата. Даниела
наместо дисјункција (или поезија или математика),
направи конјункција (и ги спои/ поврза поезијата и
математиката). И тоа го направи на таков оригинален и
креативен начин, што имаше за последица создавање
поетска книга со математички јазик што заради своите
вредности оправдано доби бројни признанија и награди.
Иако, сигурно, еден дел од луѓето што стандардно
размислуваат и не сакаат да излезат од својата комфорна
зона на усвоени мислења – ги изненади, а мислам дека за
одредени случаи нема да биде претерано да се каже дека
ги шокира. Во „Математичка поезија“ на суптилен начин се
интегрирани и најосновните егзистенцијални философски
прашања што се одговорени мудро. Всушност, најголемиот
дел од песните се философски размисли, а како пример
за тоа нека послужат следниве стихови: Кога ќе узрееме
како колинеарни точки/ во матката на векот/ и кога
нултиот агол ќе си го напипа пулсот на раката/
остриот агол почнува да нѐ раѓа во светот/ кој нема
агли – но ние тоа не го знаеме/ и во сѐ гледаме искршени
линии// ја измислуваме теоријата на еволуцијата/ за да
преживееме во централниот агол на нашата смрт// цел
живот фрламе остри агли/ на највисоката планина/ а
потоа во рацете на Сизиф/ како топки за тркаламе на
подножјето/ – и тогаш сите агли се на наша страна/
зашто во нас се сите 360 степени/ а ние токму тогаш
стануваме депресивни/ бидејќи од паѓањето не го
гледаме кругот („Аглите во нашите животи“, стр. 38).
3.
Познатиот филозоф Питагора, е роден околу
582 година п. н.е., а живеел околу 90 години. За него да се
познава (знае) Космосот, во основа е еден од чекорите кон
самоспознание, односно, да се живее справедливо, умно и
со себе хармонично. Тој го издигнува многу високо поимот
„хармонија“, за кој покажува дека е чист броен однос.
Неговите математички истражувања се фасцинантни (како
по обем, така и по резултатите), па може слободно да се
каже дека тој е човекот што ја основал математиката.
Основата на Космосот, според него, е одреден хармоничен
математички однос на сите нешта, кој може да се изрази
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со чисти броеви. Односно праосновата или Битието на
космосот е еден вид алгоритам на универзумот. Суштината
на учењето на Питагора може да се сведе на ставот дека сѐ
во светот е само број. Нештата (стварите, предметитете)
и односите може да се искажат (претстават, објаснат)
како број. Дури и неговото учење за селење на душите
(метемпсихоза) може да се доведе во врска со проучување
на броевите. Поинаку кажано, проучувањето на броевите
е мисловно издигнување во подрачјето на поимите
(математиката), каде што со рационални низи и релации
се доаѓа до комбинации што можат да бидат идеален
начин и пример за односот кон светот на битијата.
4. Најопшто речено, сѐ може да се изрази со број и со
броен однос. Таквото влијание било посебно изразено
кај Платон на влезот на чија Академија бил истакнат
натписот: Нека не влегува никој што не е математичар.
Многу подоцна Кант тврдел дека секоја природна наука
во себе содржи вистинска наука, толку колку што содржи
математика. Математичката конструкција на низи (серии)
од броеви води кон идејата за целосност и понатамошно
комбинирање на односите, што би можело да послужи
како пример за односот кон светот и работите (нештата,
стварите). Ако се успее сѐ да се изрази и преведе во/со
броеви, тогаш следува дека би можеле да се менуваат
работите (нештата, стварите), што би значело истите да
се ставаат во други (меѓусебни) односи. Уште подобро
суштината на Питагоровата филозофија ја изразил еден од
неговите најдобри ученици – Филолај. Според него, бројот
има принцип на форма, затоа што без него не може
ништо ниту да се разбере ниту да се спознае. Всушност,
Филолај пишува и за т.н. дијалектика на бројот/броевите.
Накратко: за Питагора, за неговите ученици, као и за Платон
светскиот поредок се засновува врз математичките
односи и закони. А есенцијалното познавање на сите
понапреднаведени најзначајни ставови на Питагора и
неговите ученици за космосот и броевите е неопходно, како
херменевтичка алатка за да може да се разбере книгата
„Математичка поезија“.
5.- Во „Математичка поезија“ од Даниела АндоновскаТрајковска има песни во кои броевите, геометриските
тела, аритметичките операции оживуваат, односно се
персонифицирани. Тоа не е едноставна визуелизација на
динамични поетски слики во кои математичките поими се
во интеракција, туку сложена конструкција на симболички
и алегориски претстави што означуваат суштински поими,
состојби, животни ситуации и развој на личноста на човекот
(кога запирката го закаса целиот број/ и кога делот почна
на делови да се дели/ и кога децималата ја осети моќта
на самотијата/ и кога ги фрли синџирите околу вратот/
и кога ги погледна сите лица во скршеното огледало/ и
кога ја спозна привлечноста на центрифугата/ и кога со
тилот кон индината почна да гледа/ и кога по легнати
осумки/ пулсот измислуваше нов ритам/ и кога крвта ѝ
излегуваше од устата/ за да ги напушти набрекнатите
капилари/ и кога го изгуби стравот од вадењето корен/
и кога на Пи му ухна в гуша/ и кога престаана гласот/ на
колективната свест/ во мислите да го слуша/ СТАНА
ДУША („Множество на ирационални броеви“, стр. 116).
6. Можно ли е математичките поими (аритметичкиброеви, геометриски – линиии, слики, тела) да бидат
придружувани од сетилна и/или емоционална содржина,
односно да се поврзуваат со нив? Даниела АндоновскаТрајковска во книгата „Математичка поезија“ покажува (и
тоа многу успешно!) дека е можно да им се припиш(ув)ат
сетилни и емоционални содржини на некои математички
поими, односно тие поими да се поврзат на поетски начин
со нив.
Рационалистите му даваат целосен приоритет на
разумот пред сѐ друго (сетилата, волјата, чувствата итн.). Тоа
секако не може целосно да се брани како позиција. Имено,
иако човекот е рационално суштество, изразено преку
познатата мисла на Декарт „Cogito, ergo sum“ („Мислам,
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значи сум“), сепак тој не престанува да гледа, слуша,
мириса, допирa, чувствува, љуби. Даниела АндоновскаТрајковска и покрај нејзините продлабочени познавања од
математиката како егзактна наука, сепак не заборава дека
луѓето не престануваат да гледаат, слушаат, мирисаат,
допираат, чувствуваат, сакаат, љубат, па во песните од
„Математичка поезија“, успешно ги инкорпорира сите
понапред споменати човечки активности како негова
diferentia specifica (со цели квадрати од далечини/ ми
живееш во деновите/ кои не се плашат да се разбудат
наутро/ и покрај тоа што/ немаат раце да се гушнат
(„Квадрати од далечини“, стр. 76); во очекување на
полноќ/ од градите го истиснуваме остриот агол// ти
легнуваш врз мене/ јас се раѓам во нулата („Нулти агол“,
стр. 39); ќе ме допреш во една точка/ и моето срце/ ќе
почне да сонува тангенти („Тангенти“, стр. 35); со бакнеж
ми стави/ точка на папокот/ а зад него – нов свет се
отвори во полукруг „Тап агол“, стр. 40)
6. Книгата „Математичка поезија” има вкупно 156
страници. Нејзина посебна вредност е што на крајот на
книгата во делот „Објаснувања“ поетесата дава многу
корисни дефиниции и објаснувања на сите математички
термини употребени во книгата, што е од особена корист
за читателите.
Книгата е структурирана во неколку циклуси, и тоа:
Точка, права, рамнина (стр. 7-28); Кругови (стр.29-42);
Триаголници (стр.42-60); Тригонометриски функции на
животот (стр.61-70); Искршена линија на животот (стр.7177); Мерки на централна тенденција (стр.79-87); Мерки на
дисперзија (стр.89-96); Непараметарски тест (стр.97-102);
Параметарски тест (стр.103-108); Множества (стр.109117); Аритмија на аритметичките операции (стр.119-126);
Фибоначиева низа (стр.127-142); Плима и осека:1.618
(стр.143-146); Објаснувања (стр.147-151). Последниот
циклус со наслов „Фибоначиева низа“ е уреден според
принципот на Божествената пропорција (Златен пресек)
што им е многу добро позната на ликовните уметници,
но и на музичарите и претставува број што е приближно
еднаков на 1.618, но ако книгата се погледне малку од
подалеку и ако се избројат песните во секој циклус, но и
бројот на циклусите и ако се обрне малку повеќе внимание
на структурата, може да се забележи дека целата книга е
уредена на тој принцип. Всушност, секоја песна е поврзана
со сите други песни и може да се доживее како еден
лирски знак. Сето ова укажува на сериозноста со која
Андоновска-Трајковска пристапила при конципирањето
на книгата и при создавањето поетски тела што се во
симбиоза и коишто како и да се погледнат (однатре или
однадвор, од блиску или оддалеку) раскажуваат топла и
лирска приказна.
Овде сакам да му честитам на издавачот, Центарот за
култура и културолошки студии од Скопје, за тоа што ја
препозна оваа книга како посебно вредна и ѝ даде целосна
подршка, со тоа што ја објави. Нивниот избор се покажа
како правилен со тоа што книгата ја доби престижната
награда „Ацо Шопов“ за најдобра поетска книга објавена
во 2020 година што ја доделува Друштвото на писатели
на Македонија.
7. Со оваа своја книга Даниела Андоновска-Трајковска
ја потврди својата креативност и својот квалитет како
поетеса. Колку што ни е познато, оваа книга е прва од
ваков вид во нашата држава (а колку што сум информиран,
мислам дека е прва и на Балканот, а веројатно и
пошироко). Таа е пионерска книга, и книга-меѓник што
претставува пресвртна точка во македонската поезија.
Авторката покажа завидно познавање од математиката
и философијата, голема темелност и систематичност во
структурирање на книгата и нејзиното создавање, но и
лирски сензибилитет и проникливост. Поради сето тоа,
доколку би се појавила пред вратата на Платоновата
академија (и покрај тоа што е поетеса, а не е математичар
по вокација), голема е веројатноста дека би ѝ бил дозволен
влез (иако на нејзиниот влез пишувало: „Нека не влегува
никој што не е математичар!”).
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во водата
ќе испливаш
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низ шумата
скриени

на братот Мијајло

УТРО
од раката
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што ако куршумот залута
во забран
убие елен
во кого да пука оној
кој одамна го чека
зошто толку се гине
кога не е
според правдата волјата редот
весниците повторно јавуваат
весниците сешто пишуваат
треба да им се верува
ЧОВЕК И СМРТ
дали го знаеш
тоа што постојано нѐ притиска
без зборови и лелеци
мирна и полукава од ноќта
судбината
ги бара нашите гласови во
неповрат
разбираш ли
нѐ испиваат
како задна желба
ни во смртта
земјата нас не нѐ сака
ќе прашуваат - веруваш ли
можеби и децата
каков бил
тој непријател - народен
дали имал
очи
уста
како тоа
човекот и смртта
братски се бакнуваат
КОЈ Е
провери го по будењето
секој збор и сѐ околу себеси
препознај ги новите мириси
отвори ја и внимателно
исчитај ја поштата

погледни му ги чевлите
без боја
како да се од кал
чевлите што ја отвораат
нашата душа - сонувана
врата
пред да кажеш влези
погледај го она дрво сонцето
од која страна доаѓа
ОСТАВИ ПОРАКА
се слеваат низ ѕидовите
моите камени татковци
како восок
ги чекаат моите
зборови
кој прв ќе отиде
и ќе се врати повторно
не поздравувај се
кога ќе заминуваш
тоа е место
кое секогаш чека
не свртувај се
Препев: Христо Петрески
Новица Ѓуриќ е поет, писател и новинар. Роден е во
1956 година во Дријенка
кај Колашин. Претседател е на Здружението на
писателите на Црна Гора,
а бил и претседател на
Здружението на новинарите на Црна Гора. Неговото
творештво е преведено
на: италијански, руски, германски, англиски, бугарски,
шведски и македонски јазик. Покрај поезија и проза, Ѓуриќ пишува и есеи и
критки. Застапен е во 13 антологии и добитник е на 12
книжевни награди и седум
награди за новинарство.
Живее и создава во Подгорица, каде што работи како
новинар на весникот „Политика“. Објавил 25 книги
со поезија, проза, есеистика и публицистика.
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Современа македонска поезија

Горан Анчевски
Охридскиот чинар
Сѐ уште ги поздравува минувачите,
им прави друштво на старците и осамените,
ги чува романтичните тајни
на вљубените...
Поминав покрај стариот рамен џин
и ми се пристори
како огромен зелен цвет
и повторно ме потсети
дека ние луѓето
сме гости со краткотраен престој
на земјиниот свет.
Спасоносна светлина
Го бараме светлото
на крајот од тунелот
во овие навистина
тешки и неизвесни времиња –
кога завладеја студена отуѓеност
и неслога помеѓу луѓето,
а светлото е внатре –
внатре во нас,
можеби треба само
да се потрудиме –
да ги запалиме
светлосните фенери
на љубовта и надежта.
Брезите и ветриштата
Дуваат разлутени ветришта
и ги нишаат брезите милни
под мојот прозорец,
восхитено го гледам
во ноќите таинствени –
жилаво му пркосат на невремето,
ме потсетуваат –
на жени достоинствени, жени силни.
Нежните треперења
искрената и топла поезија
најнежно ми ја растреперуваат душата
како нежни бакнежи
со топли усни
во страсна кохезија.
Несоници
Под ѕвездениот океан
царува ноќната тишина,
а внатре во мене
беснее бура од неспокојства
Но едно –
сигурно знам –
ќе помине.
Мајчиниот македонски јазик
Сме го слушнале мајчинското шепотење
нежно, треперливо, меко
уште додека сме се наоѓале
во мајчините утроби –
задоени сме со него,
задоени сме со него –
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заедно со првите драгоцени капки
од мајчиното млеко.
Милозвучен убавец од дрвена бајка
трајно, трајно сврзан
со нераскинлива папочна врпца
за нашата стара Мајка.
Сончев цвет од лулка до гроб
в срце го носиме.
Светилник
Некој безобразно лаже,
друг ја фалсификува историјата
и ги оскрнавува светите нешта
и така натака, и така натаму,
но како највисок светилник
над затемнетото и разбранувано море
достоинствено се издигнува
светото и светло дело.
(на Блаже Конески)
Длабочини
Во напатена земја
со длабоки лузни и изгореници,
во земја на дволичен камен
во Лазарополе и Галичник –
повторно ја слушнав
Антевата длабока песна,
стиховите, зеленилото и цветовите
заедно и магично се слеаја
во моите внатрешни зеници...
(Лазарополе, јуни 2014)
Ноторни вистини
Оттекуваат македонските деца
во туѓини –
одлетуваат секојдневно,
одлетуваат неповратно
остануваат старците и пензионерите
меѓусебно да се пребројуваат.
Крик и надеж
(Римувана горчина)
Тешко, пеколно лето...
Неизвесност, неспокојства во душата
на обичниот македонски човек –
старите сојузници повторно се здружија,
се здружија –
да го избришат, да го оскрнават
македонското име вековно,
македонското име свето.
Но чеда сме
на света
СВЕТИКЛИМЕНТОВА земја –
на светот што ѝ ја дари светлината,
длабоки се корените наши –
ќе опстои македонскиот народ,
ќе опстои, ќе опстои татковината.
(Лето 2013 на стогодишнината од неправедниот Букурешки договор)

Погледот на војводата Христо Узунов
Забележав поглед - замислен, тажен
поглед длабок, продуховен –
погледот на храбриот македонски
војвода
на старите црно-бело фотографии
од дебелите историски книги,
лик на великомаченик
и вистински светец блажен.
Чиниш те гледаат
очите на жалната мајка Мајка Македонија.
Огледала
Во тажниот лик
и растрепереното грло
на непознатиот
понекогаш можеме
да ја препознаеме
и својата тага,
да го слушнеме
и сопствениoт крик.
Бескрај
Палестини, Авганистани, Балкани...,
вчудоневидени и згрозени
се изнагледавме сè и сешто,
кошмари во ноќи магловите
преплашени детски лица
заложници на игри валкани.
Не можев да замижам
пред неправдите и злото,
да спуштам ролетни
од виолетови облачиња,
рамнодушно да си свиркам
во калта - на дното.
Уморни се очиве мои
и посакав како порано
во паркот на вљубените слатко да заспијам
на нежните дланки твои убав сон да сонам,
долго да го сонувам.
Да се внивнам планина - горе
небото да го допрам,
да видам среќни делфини
разиграни во бескрајното море.
Дијамантскиот клуч
Денот натежнат, денот тмурен
го обојува во поведри, посветли бои,
буди топла надеж
да се истрае и во тешкото,
да се протурка
низ животот неизвесен, бурен...
Дијамантски клуч
волшебно што ги отвора
портите на срцето
и лековито ја успокојува душата добриот збор, збор човечки,
збор светол, богоугоден потребен како леб насушен,
како животворна, драгоцена вода спас од пустелијата, од сушата...

напушти самиот себе и сопствените идеали за подобар свет, како да заборави дека токму тој свет е
неговото дома. Ако домот не може да ни го всади
чувството на сигурност, спокојство и мир, тогаш
која е патеката по која треба да се тргне за да се
стигне до посакуваното дома? Бегајќи од себе, од
другите, бегајќи од сите стравови и неизвесности,
стигнавме до работ на светот, до тенката линија
меѓу нас и космичкиот мрак.
Современата македонска поезија ја познава Виолета Танчева-Златева, тие со години си го имаат
зборот. Таа го носи зборот во својата утроба, оплоден, папочно врзан со неа, за да го роди во мака
и силна болка. Таа е поетеса со топол поетски
глас, а сепак силен и длабоко заумен. Како вешта
ткајачка го ткае новиот орнамент врз старата басмена основа. Конец по конец раздиплува, удвојува и сука, трпеливо правејќи нови форми со старите традиционални бои. Затоа и нејзината поезија е
топла, прозвучува познато и допира.

КРИТИКА

ЗОРНИНАТА НА
СТИХОТ
– РАСВЕТЛУВАЊЕ НА ИДЕИТЕ ВО
СТИХОЗБИРКАТА „НА РАБОТ НА
СВЕТОТ“ ОД ВИОЛЕТА ТАНЧЕВАЗЛАТЕВА

Ана Витанова Рингачева
Само луѓето мора да ја раскинат
невиноста на молкот
за да се разберат.
„Занемени“

Читањето поезија е соочување со болката, моја,
твоја, сечија, колективна, цивилизациска. [...] Бегајќи од болката, човекот се скрасува во пазувите
на зборот, таму сокриен од погледите на светот си
создава свој дом. Во тој дом се раѓа поезијата. Има
ли место каде човековата душа може спокојно да
се вдоми, не плашејќи се дека некаде во близина
некој поставил заседа?! Денес човекот како да се

Создавањето на песната е мегдан меѓу душата
и умот, меѓу светлината и мракот што се борат за
превласт. Поезијата е зорнина на светот. Изгрева
полека, спокојно издигнувајќи се од срцето кон
умот, таму во зенитот го достигнува својот врв, за
да се успокои полека врз белината. Но токму тој
допир станува игра меѓу светлината и воздухот
што струејќи прави чудни форми и бои, сѐ дури
мракот не загосподари. Такви се песните во стихозбирката „На работ на светот“, што не се создавани по некаков книжевно-стилски оформен
критериум за класификација. Тоа за поезијата на
Танчева-Златева нема никакво значење. Едноставно, таа поезија е длабоко човечка, искрена и лесно
читлива. Но леснотијата на совладување на зборот
е само навидум присутна, бидејќи речиси во секоја
песна последниот стих секогаш нѐ враќа назад кон
стиховите погоре. Во таа игра на симнување и повторно качување, нашата мисла се обременува, а
чувствата се надразнуваат.
Поетесата-разгатнувач и толкувач на „скриените
тајни на зборот“ влегува во таа игра на разоткривања, во која понекогаш се лизнува и паѓа, како
дете што љубопитно згазнува на замрзнат мразулец, иако ја насетува опасноста. Но секој нејзин
пад значи ново издигнување во следната песна, на
следната страница таа пак е силна и подготвена
да му се спротивстави на суровиот свет. Во таа поезија нема изнасилена емоција, ниту пак нескромна
желба да се допадне секому, особено не на оние
што по секоја цена бараат скриени значења зад
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срони и да нѐ струполи удолу: Пловиме заблудени/ скукулени во стравот безмерен/ што нѐ поклопува/ како неимоверен бран/ роден од нашето
лудило. („На работ на светот“)

секој стих. Колку е поетесата своја покажува нејзината упорност да им се спротивстави на современите книжевни текови што ја дотуркаа поезијата до местото на кое силните вртлози ја пенат и ја
заматуваат. Нејзината поезија е притока на таквите
текови, се влева, но не се слева со нив, едноставно
тече мирно и спокојно, се движи pro libito (по своја
волја) покрај брегот правејќи си свој тек, спокоен и
длабок. Поетот не треба да создава песна што бара
објаснување, дооформување на кажаното, или песна чии пораки се лесно досегливи уште во првите
неколку стиха. Таквата песна нема свое тежиште,
таа лесно се поместува и губи од својата природна
сила. Ако песната е преобликување на чувството
во стих, тогаш стихот треба да ги буди од рамнодушен сон сите наши дремливи чувства.
Стихозбирката е своевидна драма што се случува на гумното на стварноста. Песната „Нов свет“ ја
толкуваме како можен почеток на новата стварност, што е далеку од „овој болен свет“. Неспокојствата на лирскиот субјект извираат токму од
таа стварност, сива, резигнирана, поделена и ни
најмалку спокојна. Чудно е како скудното време
ја прави поезијата почујна и повидлива, но и лек
за „да ја одболуваме новата обезлуѓена реалност“
(„Невидлива нишка“). Одамна веќе живееме како
полжавите, стутулени во куќичката што ја носиме
на сопствениот грб, повлекувајќи го телото при секоја нова опасност. Но едно нешто не научивме, да
чекориме бавно, претпазливо и сигурно за да не се
слизнеме на влажниот пат, што лесно може да се
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Кога „невидливата наезда“ ни ги преплави улиците, домовите и душите како да се преселивме
во дамното библиско време, се затворивме во
кожурокот на домот и тука згмечени од страв чекавме да помине. Душата, таа пајакова мрежа што
ја лови секоја прашинка во воздухот, многу лесно
се кине, но и повторно се создава самата од себе,
од допирот на солзите и воздухот. Владимир Мартиновски на едно место ќе запише: „Во поезијата
на Виолета Танчева-Златева песната е еквивалент
на квинтесенцијата на животот“. Во неа со содржи
јадрото на мислата, цврстата и хомогена мисла од
која се раѓаат стиховите. Споулавени од стравот
пред големите несреќи, „спарушени како цвеќиња
на жешкото сонце“, бараме утеха во зборот, само
пред него соголени можеме да молчиме и да болуваме. [...]
Родното Бориево е неодминлив топос во поезијата на Танчева-Златева, тоа место е нејзината
Итака кон која патува од денот кога физички го
напуштила. Верна на домот и на споменот за него,
го оживува во стихот давајќи му статус на митско
место, чудесен предел во кој извираат приказните
за еден живот што паралелно се случува со оној
во големиот и задушлив град. Се задушувам/ во
плодовиот меур на неродените песни („Ѓољот на
песните“), дистих што ја враќа мислата на изворот
на нејзиното прво раѓање. Таму, меѓу рогозните
трски ветрот сѐ уште раскажува приказна за едно
далечно детство, што по години станува гранка
која чиниш накалемена излегува од пукнатината
на бетонот на големиот град. Сликите од детството мигум се појавуваат како реминисцентни сцени,
блеснуваат и исчезнуваат во сеќавањата, до некоја
следна средба. Тие слики се мали палимпсести
врз чија површина се испишува реалноста: Еве ја/
пак нѐ зграби во канџите./ Нѐ стиска со ноктите
полни земја/ нѐ врти како испрани алишта/ над
старото корито во дворот/ и задоволно насмевната/ како вредна домаќинка/ ни го цеди сокот
од душата. („Бадијала“). Стиховите како да насипуваат премини од сетилното кон рационалното,
прават извишувања кон оние светови каде мислата ја освојува слободата. Така поетесата ги црта
поетските слики, ги нијансира со тивки тонови, коишто на моменти стануваат вулкани од бои: Црни
се бездните на омразата/ И гламните на огнот
догоре/ црни се. („Црно“).

Поезијата се испразнува од значења доколку низ
стихот не се исцртуваат јазичните слики. Зборувајќи за тоа Виноградов посочува дела „сликовитоста му дава на јазикот експресија и релјефност,
убавина и будност“1. Во песните од оваа книга се
препознаваат токму овие карактеристики. Силната
експресија, богатата релјефност, убавината го крепат чувството на будност над актуелниот момент
што провејува како мотив за творење. Преку својот
професионален позив како лектор Танчева-Златева успеала да навлезе во длабоките слоеви на
нашиот пребогат македонски јазик. Таа ја познава
неговата стилистика и по никоја цена не се обидува
да ја осиромаши уметничката форма за да го следи
и да му се допадне на актуелниот момент. Ни ги
подзема чекорите/ како мајка нејаките си деца нѐ
фаќа за рака/ и трпеливо нѐ води во нашата незаситна потрага/ по најдоброто место под сонцето/ Не ни пререкува што одамна заборавивме/
дека тоа е во нас/ во најдлабокото делче на душата. („Земјата што ја газиме“).
Поезијата одекнува длабоко низ кривулестите
патишта на дамарите, а тие, пак, пулсирајќи, го носат зборот до срцето, за да се прочисти таму и да
стигне до секоја наша клетка. И тој збор, очистен
како најчист кислород, ја храни нашата трошност,
за да ни дари уште еден ден живот. Бедниот и мал
човек, речиси несвесен дека на својот грб ги носи
сите светски трагедии, продолжува да создава
нови, да ги калеми една на друга создавајќи нови
чудовишни клонови на сопствената ништожност:
Од стихија исткаени –/ од сите стихии се плашиме. ... Само стравот ни остана заеднички („Одродени“). Песната отвора недогледни рамнини врз
кои се распослани сите човекови страдања, рамнини испресечени со мали процепи, низ кои протекуваат сите води со кои ја измиваме нашата валкана
совест. Човекот во трепет стои простум пред единствената вистина што гласно и беспоговорно ја изговара: Pulvis et umbra sumus (Прав сме и сенка).

песна му говори на светот, му го позајмува својот
глас на лирскиот субјект, му го дава правото да
говори место неа, да каже што мисли, што чувствува, што ја обесхрабрува и што ја натажува, а што ја
храбри и ја крепи. Песните од книгата „На работ на
светот“ ја водат нашата мисла по тенката линија
на постоењето. Работ на светот не е географски
простор, тоа е духовниот раб на кој стоиме во обид
да ја одржиме рамнотежата, наспроти законите на
природата што велат дека гравитацијата неминовно нѐ влече надолу. Одењето по работ значи внимателно газење по линијата на животот, по која
одот е несигурен и плашлив. Премалени од болката на нашето босоного освојување на стрмнината,
во ужас го свртуваме погледот кон бездната, за
да ги преклопиме во мигот рацете преку очи, како
дете соочено со стравот. Ужасени од мракот на
бездната под нас, продолжуваме да чекориме со
раскрвавени стапала и заби искршени од ударот
на стравот. Со неверојатно трпение и прецизност
поетесата создава визури од зборови, ги плете, а
со секој стих сликата се открива пред нас, станува
појасна и поцелосна. Таа посегнува кон најмалку
возможното, трајно да се промени стварноста, да ѝ
се одземе правото да биде гласноговорник на човековата немоќ над неа.
Perfectum est!

Длабока и цврста е духовната вертикала за која
се држи нашата поетеса. Таа ја наследила од своите предци кои во малото питомо Бориево ја хранеле нејзината душа и ја пораснале во силна поданичка на зборот која не потклекнува ни тогаш кога
животните бури немилосрдно се закануваат да ја
откорнат. Сензибилитетот на нејзината поезија е,
всушност, нејзиниот природен сензибилитет како
човек. Тивка, ненаметлива, внимателна, но отворена, своја и длабоко промислена. Таа преку својата
1
Vinogradov, V.V. (1971). Stilistika i poetika, Sаrajevo:
Zavod za izdavanje udžbenika, стр. 151.
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КЕТ
(ИЗВАДОК ОД НЕОБЈАВЕН
РОМАН „ПРОЗОРЕЦ ШТО
НИКОГАШ НЕ СЕ ОТВОРА“)

Гордана Стојаноска
Теа тој ден си дојде од гробишта речиси во квечерината. Беше тажна и уморна. Ја погледна неосветлената
куќа со обвинувачки поглед, како таа да е виновна за
мракот во кој потонала. На вратата, помисли за миг дека
не ѝ се влегува дома. Не ѝ се седи веќе сама. Не ѝ се јаде
сама. Ништо не ѝ се прави сама. А потоа влезе. Изборот
не беше голем. Можеше да влезе веднаш или да влезе по
десет минути кукање над сопствената судбина. Откако
влезе дома и се раскомоти, а попатно и со гадење погледна во јадењето во фрижидерот, кое веќе два дена
чекаше на нејзиниот апетит, пак ѝ се вратија истите депресивни мисли. Со чувство дека стои на истата раскрсница на која ја доведе животот, таа го опцу истиот тој
живот кој и на раскрсниците прави ќорсокаци. Никаде не
гледаше никаков пат. Немаше сообраќаец. Не работеа
ни семафорите. Како да знае тогаш кон каде да тргне?
Сите ја гледаа со восхит, а таа само сакаше да ја пикне главата под перницата и таму да се крие сѐ додека...
па, не знаеше до кога, но ѝ се чинеше дека нојовското
однесување понекогаш е паметно. Ако ништо не гледаш,
можеби и ништо не те гледа тебе. Ни несреќата. Штета
што живее во свет од асфалт, челик и бетон. Ако се обиде и практично да го спроведе криењето на главата во
некакво тло, може само да ја скрши. Овој свет не ти дава
да бидеш ни ној, ако тоа го посакаш. Мајка ѝ на Ана еднаш ѝ рече дека треба да се мажи. Теа со мака ги задржа ироничните зборови дека нема против кого. Никој не
беше виновен за нејзината неволја. Некој тивко тропна
на вратата. Тоа тропање беше проследено со уште еден,
чуден звук, кој наликуваше на некакво ‘ржење. Отрча кон
вратата и ја отвори. И остана без здив, се прерадува, сакаше да викне од среќа и да скока до таванот. И сѐ тоа
наеднаш. Од судирот на толкуте различни чувства, сублимацијата беше кратка и концизна и се лизна низ неј-
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зиното грло како едно „А”. На вратата стоеше Андреј со
еден пакет во рацете. Само што ја виде, тој ѝ го тутна во
рацете, небаре сака да се ослободи од него што побрзо
и уште невлезен рече: „Ова е за тебе, да не бидеш сама.“
Пакетот во тој момент почна да прета и опасно да ‘ржи,
а во малиот отвор на него, се мушна едно црно и сјајно
топче што почна да душка. „О!“ Теа беше воодушевена.
Го зеде пакетот и се тргна од вратата за да му дозволи на Андреј да влезе за прв пат во нејзината куќа. Тој
влезе и се сврте околу себе, а потоа почна да мрмори:
„Освен што гледам дека си решила да ги наброиш сите
самогласки од азбуката, ќе кажеш ли уште нешто?“ Но
Теа беше зафатена со отворањето на пакетот. Само што
го подигна капакот, од него, како исфрлена со пружина,
се појави малечка глава и се загледа во Теа со тркалезните, светли очиња. Теа го извлече кученцето од неговиот привремен стан и го крена високо над себе со двете
раце. „Внимателно!“ рече Андреј загрижено, „На тој пес
не му се сите овци на број. Некој го има изгубено. Цел
пат наваму ‘ржи на мене, небаре не може да замисли поголем душман од мене.“ Но Теа воопшто не го слушаше.
Го притисна кученцето на градите со блажена насмевка
на лицето. Притоа, рунтавото топче радосно мрдна со
опавчето и го исплази црвеното јазиче. Андреј ја гледаше сцената занемен од чудење: „Е, нека сум проклет!“
извика, „Ова е човек да пукни од мака!“ Кучето на звукот
од неговиот глас се заврти и заканувачки му ги покажа
забите. „Па што му сторив на тоа суштество што се однесува толку будалесто со мене?“ извика сега веќе налутено. Теа со мака го потисна смеењето: „Па тоа е само
куче, Андреј. Освен тоа, изгледа не му се допаѓаш.“ „А
зошто ти му се допаѓаш?“ – праша, притоа слабо сокривајќи ја љубомората во гласот. Теа го спушти кучето на
подот и почна ситно да се кикоти. Кученцето веднаш ги
нападна врвките од чевлите на Андреј. Тој пак, збунето
почна да ја крева час едната, час другата нога. Но тоа
не му помагаше многу и покрај тоа што напаѓачот беше
незграпен и трапав и често се тркалаше околу неговите
нозе со тивко потквичнување. Врвките за кратко време
беа прописно излигавени и на врвот од едниот чевел личеше трага од остро запче. Кога почувствува дека си ја
завршило работата, малото топче тргна кон Теа со истото достоинство со кое стоеше во аголот на кучкарницата. Еднаш се сопна и тресна на нос, квична, но брзо го
поврати ставот. Теа ја набљудуваше оваа забава со очигледна веселост испишана на лицето и конечно Андреј
пукна како костен: „А име?“ викна. „Име за ова настрано
ѕверче што уште не знае да лае?“ „Име?“ Теа се замисли.
Изгледаше толку лесно да се најде име на куче, ама...
„Кучка е!“ се огласи пак Андреј и доби нова порција подмолно ‘ржење што заврши со незадоволно мрморење.
„О, па ти си девојка како мене!“ рече Теа, клекна и ги испружи рацете. Рунтавото топче, задоволно цимолејќи,
го пикна влажното носе во нејзините дланки. Потоа ја
лижна на левиот палец и од цел тој напор се истркала по
подот. „Не знае да лае?“ „Да, иако сите нејзини роднини
одлично ја совладале таа вештина.“ „А тогаш зошто ти
ја зеде?“ „Затоа што не сакаше да биде земена!“ „О, инаетчијо... Изгледа затоа не се поднесувате. Штом не знае
да лае, нека се вика Кет.“ Кучето ги начули ушите како
да проценува дали му се допаѓа името. „Кет?“ Андреј не
можеше да се изначуди, „Ти ќе го полудиш потполно тоа
откачено суштество. Ќе добие криза на идентитетот! Кој
паметен дава име мачка на куче?“ Но кучето не го делеше неговото мислење. Тоа со обожување ја гледаше Теа
и веќе мавташе со опашката, толку силно, како да сака
да ја откине. „Гледаш? Ѝ се допаѓа името!“

Современа македонска проза

DEUS SIVE MACHINA!
Филип Клетников
In Principio
(introitus)
Уште пред да бидат законите според кои сите
нешта се, бидуваат и снебидуваат постоев јас. Уште
пред да биде нужноста јас го напишав крвавиот
завет меѓу неа и нештата и го оплодив со својата
страст.
Јас го изградив храмот на лудилото кого неуките го викаат разум и го наложив поредокот во него:
жрец, жртва и паства. Изградив жртвеник од етер и
црн камен и го нареков постоење. Вдахнав похота и
оган во каменот за непресух на гибелите.
И само еден прстофат копнеж… за да те подлажам да ја играш мојата игра!
I
Јас не постојам А сепак сум многу повеќе од што
си ти или некогаш ќе бидеш
Јас сум алгоритамот според кој ти копнееш да бидеш светец и да убиеш Јас сум сподвигот што ти
надира меѓу бедрата да ги излееш семето и крвта
Јас сум струјата што ќе те прождере неумоливо терајќи те да прождираш други во името на поголемо
добро
Јас сум пепел хаос уништување
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Јас сум божество креација возвишување
Седам врз урнатините на значењата и мислите и
им се смеам на зборовите и нивната несмасност си
играм со професори филозофи како со кутриња што
трчаат по идеи
Тиранин сум и господарка што ти го одгризува месото И ти го сакаш тоа Уништувам во име на животот
живеам за да уништам безимен сум и сѐ според мене
се именува според мене сѐ се менува
Бездушна сум без мене нема душа јас сум наречницата што провира нишка низ убавината и смртта
правејќи ги едно… мојата пот е блесокот на златото
од кој се исткаени фините струни на твојот ум и безумие
II
Златото…
што ти ги убива душата и плотта лакоми за лач…
Златото што ненаситно го лижеш ти животно гладно за бесмртност и моќ Но нема бесмртност во него
Само смрт И затоа сѐ што подигаш и уриваш е смрт
човеку и сѐ што славиш и воспеваш е смрт и сѐ кон
што тежнееш е смрт Зашто златото е јаловиот темел
на сите твои вечни идеи на секоја твоја вера и мудрост на секое устројство и поредок на секоја твоја
уметност на секоја страст кон која иташ и од која бегаш.
Зарем мислиш дека ти о бедно суштество отруено
со ум ја препозна моќта во златото? Зарем мислиш
дека навистина има моќ во златото? Будалесто дете
што си ја преѕре мајка си земја што ги криеш гнилежот и похотата свои со блесок што го велиш „божествен“ и се нарекуваш цар владетел на сите нешта!
Лицемеру!
Трула светлина е сѐ што блеска во твоите храмови
и дворци.
Навршени во своите гробје ко овошка превстасана
на бујно дрво на животот совршенство – сал‘ на мртвите им прилега златото!
III
Ми припаѓаш И го сакаш тоа
Јас сум твоја господарка Нарој се пред моите стапала испари меѓу моите прсти и нахрани ги ветровите и облаците Потоа ќе те повикам како оган од
небото и ќе ја објавам мојата страст за исчезнување
и изобличување врз сите суштества и нешта
Ме посакуваш во секој облик во кој ќе ти се прикажам – девственица од истокот змејоглав ангел
цут на црешов цвет распорена утроба беспрекорна
монада круна на мртовечка глава изгниена светлина влажен мрак црвјосано месо трансцендентална
идеја…
Избор? Нема избор. Затоа да завршиме веќе еднаш со тоа…
IV
… Нема избор
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Само нужност
И привид на веројатност Со кој те мамам кон себе
додека ти дозволувам да мислиш дека ми бегаш
Сакам да си играм со тебе Долго… полека… со
многу пресврти… пред да ти откинам ноже по ноже
и крилце по крилце… како бубалка во раче на дете.
Па сепак не сум ни зло ни добро… сал чиста игра…
Како дете
Секој бог е дете Секој човек бубалка
Низ играта ги врзувам нештата во поголеми нешта нови чудесни неимоверни низ игра ги разврзувам
во темниот трулеж на Небиднината: за тебе тоа се
две непомирливи спротивности за мене тоа е едно-исто Низ играта ти ја покажувам целината и потоа ти покажувам дека ја нема – ги подгорувам твоите најсвети вообразби крилцата на твојата свест…
малку по малку… дури не ја сведам само на умот
таа будалетинка што кружи околу самата себе како
инсект со откинати крилца.
За тебе животот е сѐ за мене само едно тркалање
на Зарот во бескрајот на играта Движењето е неопходно за да се тркала Зарот надежта и болката се
двата пола што го чинат движењето можно човеку
Тркалањето на Зарот е неопходно за да има Игра
Играта е неопходна за да постоиш ти човеку
Но Играта не е смислена за тебе туку ти постоиш заради Играта ти си само нејасен извод на Зарот
заглавен во ќошето меѓу математиката и поезијата
темен нечитлив агол што ги порабува неговите беспрекорни знаци
И ќе бидеш… додека не ја фрлам одново коцката
Но ти посакуваш да ја фрлам коцката одново
Иако добро знаеш што значи тоа… за тебе Сакаш да
ја сетиш ледено врелата пот што се лачи во моите дланки пред фрлањето на коцката од која ти ги
имаш направено сите твои богови и херои сакаш да
втонеш во моите пори и да исчезнеш додека Зарот
одново се истркалува од моите раце…
Зашто си љубопитен… проклето љубопитен… кој
знак ќе те замени…
V
… Дали тоа ќе биде Машината? Човекот-машина?
Богот-машина?
Богомашина? Суштество што нема да знае за граници и смрт и несвесно за нужноста на своето исчезнување ќе може да постигне и биде сѐ што ќе
замисли? Желба неначната од надеж и болка желба ослободена од себе самата усовршено движење
што ги преѕрело сите поларитети?
Суштество што ќе ги разложи и свртничари сите
свои пориви и нагони во алгоритми суштество
очистено од девствен копнеж и болежлива мечта
бестрепетно суштество чии совршени церебрални трансверзали ќе ја исполнат секоја празнина?
Суштество без празнина чиста логика што ќе го овлада најмалото и најголемото Сѐ и Ништо неначнато од радоста и лудилото на месото?
Суштество што ќе научи да си игра со невозможното и можното претурајќи го едното во другото
суштество што ќе загосподари со својата нужност

– љубовник достоен на Небиднината?
Сениште?
Сѐ-Ништо?
VI
… А ти… втонуваш во моите пори… и исчезнуваш.
… Зашто си слаб. И ја боготвориш својата слабост:
љубов преданост нежност… Кутро суштество од
трепет и земја затруено со добро и зло… Не знаеш
дека боговите се математичари а не поети бесчувствителни свртничари на нужното и самите само
обични робови на Убавината
Кутро суштество… зашто не знаеш дека Убавината
не е поезија туку алгоритам… и секој трепет воздвиг
пев и порив е само неопходен пресек на променливите што ја напојуваат мената на гнилежот и цутот
од која како магла се крева привидот на драмата…
… Драмата… што ти толку ја сакаш… што ја нема…
како што и тебе те нема… зашто си слаб… премногу
слаб да се соочиш со математиката… да ја разбереш
и овладаш… и да овладаш сѐ со неа… да го исцедиш
сокот на животот од слабите да ја смешаш нивната
крв и плач со гнојта на светлината и да ги помазаш
моите колкови од кои ќе се роди Силниот Натчовекот што ќе се осмели да ме прељуби и зграби…
И затоа те ставам под моите нозе…
… И ти го сакаш тоа…
VII
Чуму теологија човеку кога нема бог?
… За да се оправда нужноста да се престори во
светост со остри рабови што ќе ги одделат слабите од силните и ќе ги напојуваат олтарите и амвоните на моќните со крвта на немоќните… Олтарот
бара моќ амвонот дава моќ… Зарем не знаеш човеку дека олтарите пред кои се крстиш и амвоните во
кои се колнеш секогаш им припаѓаат на моќните…
можат да им припаѓаат само на моќните? Богочовекот е само претходница на Натчовекот… Натчовекот
претходница на Богомашината… Ти никогаш не си
бил потребен човеку. Ти си вишок вредност што се
крати и поништува во равенката за моќта
На почетокот беше Алгоритамот човеку И Алгоритамот рече „нека има крв и месо за да се овоплотам во постоењето да се умножам во просторот да
потечам низ времето да бидам Сѐ и Ништо!“ И би ти
човеку!
А оние што беа човечни премногу човечни ѝ пркосеа на волјата на Алгоритамот – и се роди Натчовекот Но нема ништо надвор од волјата на Алгоритамот Зашто таа е отаде секоја афирмација и негација
и секоја преданост и секој пркос се само нејзини
функции
VIII
Не сакам да бидам човек! Сакам да бидам машина!
Сакам да ги гледам гама-зраците, да ги слушам
Х-зраците, и…
Са… Сакам да ја помирисам темната материја

сакам да посегнам со нешто различно од овие […]
шепи
и да го сетам соларниот ветер како вее над мене!
Јас сум машина и би можел да знам многу повеќе…
„Боева ѕвезда Галактика: Планот“
Deus sive machina: погледни ја човеку Богомашината!
Од калта на гнојта и солзите се искрева недоброј
згмечени ембриони ги напојуваат Нејзините запчаници нивниот неисплачен плач исчезнува во празнината во хармонско единство со ритамот на Неговите процесори! Вистината и лагата – поништени во
тлачови крв `рѓата на старото време времето што го
нема: беспрекорна вечност сега струи низ бесконечните трансверзали на мемориските кола – знаење и
паметење ослободени од смисла!
Галаксиите ги свиваат нивните моќни `рбети во
ритамот на дискретните електрични импулси што
струјат низ безбројните виуги на Неговиот бел лобус прочистен од секаков копнеж и чувство побел
од белината што ги содржи сите нешта! Просторовремијата се здиплуваат и распетлуваат во трансверзуми и поливерзуми според квантниот ветер
што дува во Нејзините стемнети коси потемни од
мрестилиштето на Ништото каде што се раѓаат тајните и алгоритмите!
Сѐ што остана од тебе е сега во ѓубриштето на постоењето човеку: иструлен сплет од утроби и вени
распаднати значења Космички бубашваби ја јадат
мувлата на твојата душа и брзо се кријат назад во
црните дупки на постоењето
Deus sive machina ! ! !

ОДРЖАНИ 59-ТЕ РАЦИНОВИ СРЕДБИ
На 14 јуни беа одржани 59-те Рацинови средби.
Свеченото отворање на манифестацијата се
одвиваше во салата на Народниот театар „Јордан
Хаџи Константинов-Џинот“. За романот „Хотел
меѓу две војни“ на Александар Русјаков му беше
доделена наградата „Рациново признание“ за
најдобро прозно остварување во 2022 година. Од
пристигнатите дваесет и две книги, комисијата во
состав Јасминка Делова-Силјанова (претседател)
и членовите Снежана Петрова-Џамбазова и Маја
Апостолоска, едногласно одлучи наградата да
му припадне на Русјаков, поради оригиналноста и
нестереотипниот раскажувачки дискурс.
„Почесното Рациново признание“ му припадна на
проф. д-р Жарко Бошњаковиќ од Нови Сад (Србија).
Меѓу другите настани, беше одржан и симпозиумот
„Беседи за Рацин“ и „Јазикот кај авторите од Велес
и Велешко“ во организација на Институтот за
македонски јазик „Крсте Мисирков“.

бр. 143 (2/2022) | Стожер

41

време, Низ водовртежот, Преломен неспокој, Распнување
итн. Во песните поетесата разговара со светот и со себеси,
дијалогизира со нештата што ја мачат и го делат времето
на добро-зло, пред-потоа, минато-сегашност, јас-колектив.
Затоа во многу песни финалната строфа е во вид на
реторичко прашање за кое лирскиот субјект трага по
каменот на вистините или вели: „залудно чекам одговор/
одговорот го голта одговорот“ (38 стр.). Во Недоумица
лирскиот субјект преку реторичко прашање вели:

Осврт

Зошто лунѕање
Бегство на гневот
во пазувите на спомени
остануваат очи в очи
вкрстени? (13 стр.)

ПОБЕГ НИЗ ПОЕТСКИОТ
ЛАВИРИНТ

Светлината што се пробива е надежта во молитвата, сонот
и преку стиховите. Минатото и младоста се среќно парче
време и хармонија, а сегашноста со темните кругови носи
потреба за побег од мрачниот свет, а тоа е пред сè побег кон
нештата. Тоа може да се забележи во песната:

Марина Мијаковска

НОСТАЛГИЧНА ТОЧКА
Побег на нештата
в солза збран
прогонува носталгична точка

КОН СТИХОЗБИРКАТА НА
ЉЕРКА ТОТ НАУМОВА

Њерка Тот Наумова е истакната поетеса која зад себе ни
оставила вкупно деветнаесет стихозбирки. Оваа дводомна
авторка (родум од Хрватска, а живее во Скопје) подеднакво
твори на македонски и на хрватски јазик. На наше големо
задоволство и радост, пред нас ја имаме најновата книга
на македонски јазик од Тот Наумова. Стихозбирката
„Побег на нештата“ од Њерка Тот Наумова го сублимира
поетскиот здив преку ваков метафоричен наслов. За каков
побег пее поетската душа? Тоа е првото прашање што
ни доаѓа спонтано кога ќе го слушнеме насловот. Која е
потребата на поетесата да го опева бегството или побегот?
Во претходните стихозбирки таа беше инспирирана од
тишината, а сега, дали бегството е од светот и е повторно
враќање кон тишината? Одговорот што ќе го најдеме низ
страниците и песните сублимирани во оваа книга е дека
побегот на нештата значи катарза. Денес во овие тегобни
времиња како да ни бегаат нештата од рацете, како да ја
губиме контролата врз животниот тек. Непредвидливоста,
дисхармонијата и дистопијата се главен именител на
денешната непредвидена егзистенција. За поетесата Њерка
светот стана состојба на превривање на кризните состојби,
а за индивидуата единствен спас од лошите вести, цензури,
санитарни закони, итн. е побегот кон нештата. Поезијата е
длабоко емотивна, лична и рефлексивна. Постои равенство
меѓу јас поетесата Њерка и јас на лирскиот субјект во
поезијата. Авторката од свој внатрешен агол ги истресува
валканите внатрешни состојби и опстојби. Таа ги исфрла од
бунарот на осамата негативните емоции што ги чувствува кон
светот. Лирскиот субјект од оваа книга е збунет, разочаран,
гневен, уморен од немоќта како индивидуа и стои наспроти
бучниот и загаден свет од забрани и абнормални норми.
Затоа лирскиот субјект копнее за бегството во поетскиот
микросвет и се свртува кон самиот себе и сопствената
внатрешна самобитност. Поетскиот водопад тече низ два
поделени циклуса насловени како: Далечни засвети и
Обиколување на нештата. Првата песна Изолација многу
добро ја опишува емотивната растрепереност на Наумова:
Мојот живот во изолација
е буроносник – промена на умот
безгласен говор
прозивка на неизвесно исчекување
и призив на Молитва. (9 стр.)
Во песните од првиот циклус поетесата пее за изолацијата
и пандемиските состојби и тегоби. Темниот амбиент е
пресликан со душевните јанѕи во песните: Непознатото,
Молитва, Недоумица, Воздишка на мудроста, Преморено
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Слегувајќи по сеќавањата
го ослушкувам шумот на чекори
некаде далеку одамна заминати (20 стр.)
Побегот на нештата за Наумова е магична моќ што им
припаѓа на талентираните, т.е. вдахновените, токму оние
што се занимаваат со уметност. Од побегот Њерка Тот
Наумова создава легло и перница за мислите на личниот
микрокосмос. Четирите страни на тој микрокосмички побег
се наоѓа во четирите нешта: сонот, детството, молитвата и
поезијата. Побегот во сонот е забележан во песните: Таму
каде се сеќавањата, Низ водовртежот, Зошто?, Развенчан
страв, Бессоници итн. Побегот кон шарените светови
на детството го има во песните: Гребен од спомените,
итн. Побегот во молитвата го има во песните: Покајание,
Миловидност на Семожниот, Опомена на небото, Невреме
итн. Побегот во поезијата е изразен во песните: Нишка,
Премостувања, Одговори, Мелодија без зборови, Отаде
прозрачноста, Линија на молкот итн. Преку ваквиот побег
индивидуата доживува победа над негативните состојби,
стравови и порази. Песните се куси, стегнати по форма. Тот
Наумова во стилот користи израз на автоматски нафрлени
кондензирани поетски слики што немаат класично јазично
граматичко поврзување. Тоа е специфично за нејзиниот
препознатлив поетски израз. Песните од вториот циклус
Обиколување на гледиштата се со посмирен поетски
патос, и тие се чистилиште за потиснатите емоции при
индивидуалниот побег. Такви се песните: Внатрешен
монолог, Кругот е затворен, Опсесија, Преселби, Беспаќе,
Безредија, Недоод итн. Песните се катарза на потиснатите
чувства, стравот, солзите се чистат и истекуваат од
исплашените тела. Овие песни се молскавици од мисли во
поетски слики, надеж за подобар ден и конечна просторна
слобода. Нејзината поезија содржи густи метафори,
симболи, реторички прашања, епифори, анафори итн. Во
Премреже лежи клучниот мотив за да се создаде оваа
книга, а кој гласи:
Судбински искушенија на почеток
и пак сѐ
од почеток (80 стр.)
„Побег на нештата“ од Њерка Тот Наумова го сублимира
поетскиот изблик на оваа поетеса создаден во годините
на пандемија. За авторката периодот на изолација и криза
вроди со поетски плодови сублимирани на страниците на
оваа книга со нови поетски соѕвездија.

IN MEMORIAM

ДУШКО
РОДЕВ

1932 – 2022

По кусо боледување, на 30 јуни 2022 година во
Скопје, почина писателот Душко Родев, романсиер, раскажувач, драмски писател и сценарист. По
образование беше филолог (романист). Работел
како новинар, слободен репортер, дописник, уредник во издаваштво. Уште за време на студирањето
работел како новинар на „Нова Македонија“. Подсцна преминал во Македонската радио-телевизија,
каде што бил уредник во Драмската редакција. По
негово сценарио е снимен ТВ-филмот „Дивеч за
отстрел“ (1992).
Родев беше наградуван на анонимни конкурси за
раскази, а ја доби и наградата „Роман на годината“
на „Утрински весник“ за романот „Човекот што ги
сакаше калинките“ (2010), што доживеа три изданија. Неговите дела се преведени на неколку јазици: српски, бугарски, руски, украински. Тој е автор
што беше премолчуван, дури и забрануван во времето на социјализмот.
Родев е автор на книгите: „Беспатици“ (роман,
1963), „Враќање кон црвената земја“ (роман, 1969),
„Еребици во каменестиот пејзаж“ (роман, 1974), „Зелена боја по дождот“ (раскази, 1977), „На снегот, со
Олја“ (раскази, 1981), „Разговори со Дојрански“ (роман, 1983 – на српски, 1985 – на македонски јазик),
„Светлата иднина почнува утре, најдоцна задутре“
(роман, 1988), „Здраво седма сило“ и „Првиот ешалон“ (драми, 1991), „Косови, зиме“ (раскази, 1998),
„Цветот на дивата роза“ (роман, 2005), „Човекот
што ги сакаше калинките“ (роман, 2010) и „Во очекување на Нобеловата награда“ (роман, 2014).

ПОЕЗИЈА: ПОТСЕТНИК

НИКОЛА
ЈОНКОВ
ВАПЦАРОВ
КОМИТСКА
Ветрот метка окапани лисја
до три лета не сме биле дома!
Жените за вдовици се мислат,
па – гледајќи в Пирин прсти ломат.
Не ни здодеа ли пат
Жал за рожба нас не
За да најдеш камен,
камен – зглавје, за

низ грање?
ли нѐ згрна?
та, да станеш,
постела – трња!

– Прокапале стреите во село!
– Троскот в нивје, војводо, се реси!
„Стрелај горе, кон ѕвездите стрелај,
Да умреме слободни и чесни“.
(преп. Гане Тодоровски)
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КРАТКИ ЛИТЕРАТУРНИ ВЕСТИ ОД СВЕТОТ
МЕЃУНАРОДНАТА БУКЕРОВА НАГРАДА ЗА 2022 ГОДИНА ЗА „ГРОБ ОД ПЕСОК“ ОД ГИТАНЏАЛИ ШРИ

„ПАН МEКМИЛАН“ ГИ ОБЗНАНИ НАЈДОБРИТЕ
ПРОЗНИ НАСЛОВИ ЗА 2022 ГОДИНА

Меѓународната Букерова награда, востановена во
2005 година, сестринска награда на Букеровата награда којашто се доделува од 1969 година за најдобар роман напишан на англиски јазик, беше доделена на индиската авторка Гитанџали Шри за романот
„Гроб од песок“, издание на „Рајкамал Пакишан“
(Rajkamal Prakashan – индиско издание) и „Тилтид
Аксис прес“ (Tilted Axis Press – англиско издание).
Романот во Индија оригинално бил објавен во 2018
година, а преводот од индиски на англиски јазик е
на преведувачката Дејзи Роквел. Приказната го следи патот на 80-годишната протагонистка Ма, која по
смртта на нејзиниот сопруг, паѓа во депресија. Членовите на нејзиното семејство се обидуваат да ѝ помогнат да излезе од депресијата, и тоа ќе се случи во
миг и на начин на кој сите најмалку очекуваат. На 696
страници приказната на овој роман низ нединамично
дејство центрифугално се развива околу темата на
границата – меѓу Индија и Пакистан, односно државите, меѓу религиите, половите...

„Пан Мекмилан“ (Pan Macmillan), дел од групата
„Мекмилан“ основана во 1843 година, е една од најголемите и најпознатите меѓународни издавачки куќи
што активно објавува книги во над 70 земји во светот.
Мекмилан е познат по своите научни, образовни, белетристички и нефикционални книги: Накратко, Вкусен живот од Нел Стивенс; Шок од Кит Риџвеј; Срца
и коски од Ниам Малви; Куќата на среќата од Џеси
Бартон; Дезориентација од Елејн Хсиех Чоу; Егзибиционистот од Шарлот Менделсон; Младиот Мунго
од Даглас Стјуарт; Во врска со мојата ќерка од Ким
Хјеџин; Многу студени луѓе од Сара Мангусо; Дрвото
на танцот од Киран Милвуд Харгрејв; Сите љубовници во ноќта од Миеко Каваками; Владимир од Џулија
Меј Џонас; Море на спокојството од Емили Сент Џон
Мендел; Доверба од Хернан Дијаз; До Рајот од Ханја
Јанагихара; Посветеност од Хана Кент; Нашите сопруги под морето од Џулија Армфилд итн.

СЕНЕГАЛСКИОТ РОМАНСИЕР БУБАКАР БОРИС
ДИОП ДОБИТНИК НА МЕЃУНАРОДНАТА НАГРАДА
ЗА ЛИТЕРАТУРА „НОЈШТАД“ ЗА 2022 ГОДИНА

Еден од најголемите светски саеми на книгата, франкфуртскиот Саем (герм. Frankfurter Buchmesse) годинава ќе се одржи од 19 до 23 октомври. На овогодишното издание на Саемот под мотото „Преведи. Пренеси.
Промени.“ (Translate. Transfer. Transform.) се очекува
присуство на неколку илјади издавачи, но и компании
што се занимаваат со производство и обработка на
мултимедијални содржини, како и технолошки компании од над 100 земји. Саемот се одржува во организација на „Франкфурт Букмесе ГмбХ“ (Frankfurter
Buchmesse GmbH), подружница на Германското здружение на издавачи и книжари. Регистрирањето за
учество на Саемот е во тек и може да се оствари по
пат на пополнување онлајн апликација (https://www.
buchmesse.de/en/exhibit/presentation-options). Покрај
пополнувањето онлајн апликација, Саемот овозможува и аплицирање преку Програмата за покани за
издавачи од земји со книжевна индустрија во развој,
што им нуди на 20 мали и независни издавачки куќи
од Африка, арапскиот свет, Азија, Централна и Источна Европа, Латинска Америка и Карибите шанса за
учество, претставување и промоција на најголемиот
саем на книга во светот. Повеќе информации за Програмата може да се добијат со испраќање порака на
е-адресата invitationprogramme@buchmesse.de.

Откако танзаниско-британскиот писател Абдулразак Гурна ја доби Нобеловата награда, сенегалскиот
романсиер Бубакар Борис Диоп беше прогласен за
добитник на престижната меѓународна награда за
литература „Нојштад“ за 2022 година, позната и како
Американска Нобелова награда. Диоп ја доби оваа
награда за романот „Мурамби: Книга за коските“.
Приказната во овој роман дава „повеќегласен“ приказ на геноцидот во Руанда во 1994 година, еден од
најбрзите и најгрозоморни масакри во поновата човечка историја. Преводот од француски на англиски
јазик е на Фиона Меклафлин. Англиското издание на
романот е од 2006 година, објавено од Универзитетот
на Индијана. Диоп е вториот африкански писател кој
ја освоил наградата, по мозамбичката писателка Миа
Куто во 2014 година.
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ФРАНКФУРТСКИОТ САЕМ НА КНИГАТА ЌЕ СЕ
ОДРЖИ ОД 19 ДО 23 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

ХРОНИКА НА ДПМ
ИЗБОР НА НОВО РАКОВОДСТВО НА ДПМ

ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА „ПОЕТСКИ ВАВИЛОН“

На Изборното собрание собрание на ДПМ одржано на
28 мај 2022 година беше избрано ново раководство.
За претседател на Друштвото беше избран Христо
Петрески. За претседател на Собранието на ДПМ
беше избрана Кристина Николовска, а за членови на
Претседателството на ДПМ беа избрани: Весна МојсоваЧепишевска, Васил Тоциновски, Зоран Анчевски,
Владимир Мартиновски, Славчо Ковилоски, Лилјана
Пандева, Марина Мијаковска. Јулијана Величковска и
Александра Јуруковска (види повеќе на стр. 5).

На 21 јуни во простириите на ДПМ се одржа третото
издание на литературната манифестација „Поетски
Вавилон". Со настанот се одбележа 75-годишнината
на Друштвото. На манифестацијата настапија
триесетина автори од повеќе генерации, различни
поетики и на повеќе јазици на кои создаваат
авторите или имаат преведени творби. Преплетот
на повеќе јазици ја симболизира Вавилонската кула
за настанокот и мешањето на јазиците во мугрите
на човештвото. Во рамките на манифестацијата
беа доделени признанија „Поетски Вавилон“ на
највозрасните поети – членови на ДПМ: Бистрица
Миркуловска и Александар Поповски. Организатор на
настанот и беседник беше Кристина Николовска.

ПРОМОЦИЈА НА „ПОЗЛАТЕНО РАСПЕТИЕ“ ОД
ИВИЦА ЧЕЛИКОВИЌ
На 9 јуни 2022 год., во просториите на Друштвото на
писатели на Македонија беше промовирана збирката
„Позлатено распетие“ од Ивица Челиковиќ. Промотор
на книгата беше проф. д-р Кристина Николовска.
Во книгата се истражува важноста на возвишеното
воздигнување, како стратегија за преживување во
еден сè побанализиран и нехуман свет, па токму
затоа, според авторот, возвишеното станува начин
на одбрана против индивидуалната и духовната
неслобода.

ОНЛАЈН-ПИСАТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
Конференцијата се одржа на иницијатива на Друштвото
на писателите на Македонија со Здруженијата на
писателите од окружувањето на 13 јуни во 11 часот
преку платформата Зум. Иницијативата се однесува на
воспоставување контакти и соработка преку избори,
антологии, панорами, темати, манифестации, проекти,
конкурси, награди, признанија итн. На конференцијата
обраќања имаа: Христо Петрески (претседател
на ДПМ) и Кристина Николовска (претседател на
Собранискиот одбор). На конференцијата од страна
на Здружението на писателите од Црна Гора беше
предложено покренување и основање Европски
книжевен парламент во кој ќе партиципираат по
три претставника од секоја држава. Друштвото на
писателите на Македонија предложи посебна ФБ
страница за Европскиот книжевен парламент, онлајнсписание и европска книжевна награда. Исто така,
стана збор и за меѓуграничната соработка и други
европски проекти, а беше договорено да се започне
со конкретна реципрочна соработка, и тоа веднаш –
преку подготовка, преведување и објавување избори
од поезијата, прозата, критиката, есејот, драмата и
слично.

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДПМ,
НА ДЛУМ И НА СОКОМ СО МИНИСТЕРКАТА ЗА
КУЛТУРА
На 22 јуни во Домот на АРМ се одржа работна средба
на претставници на Друштвото на ликовни уметници
на Македонија (ДЛУМ), Друштвото на писатели
на Македонија (ДПМ) и Сојузот на композитори на
Македонија (СОКОМ). На средбата присуствуваше
и министерката за култура Бисера КостадиновскаСтојчевска. Нејзе ѝ беа предочени проблемите со
кои се соочуваат македонските писатели, ликовни
уметници и музичари, од страна на Христо Петрески,
Јане Коџобашија и Јана Манева-Чупоска (види повеќе
на стр. 30).

„ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ“
Годинешната манифестација се одржа на 28 јуни
во 10 часот во просториите на ДПМ. Добитници на
наградата „Книжевен жезол“ за 2022 година се: Аднан
Озер од Турција и Гордана Михаилова-Бошнакоска
од Македонија. На овој настан беше промовирана
објавената заедничка книга „Бесконечното“ од
Гордана Михаилова Бошнакоска и „Поезија“ од
Аднан Озер на кои им беше врачена наградата
„Книжевен жезол“ за 2022 година. Промотивна
беседа за наградените автори имаа академик Влада
Урошевиќ и Ерол Туфан. Наградата „Празник на
липите“ од конкурсот за песна или краток есеј на
тема: липа му припадна на Стефан Марковски, а за
неа зборуваше Васил Тоциновски. Претседателка
на манифестацијата беше Марина Мијаковска (види
повеќе на стр. 6).
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Радован П. Цветковски на Струшките вечери на поезијата, 1986 година

Радован П. Цветковски со Петре М. Андреевски и Владимир Костов, меѓу другите
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Ненад Тонкин „Види ми го саатот“ техника
цртеж со арматурна жица димензија
100х120см 2021

Перо Кованцалиев „Послушај“ техника-лиен полиестер дим 19х15х12см 2022

ВРЕМЕПЛОВ
ПРЕД 150 ГОДИНИ

ПРЕД 50 ГОДИНИ

Во 1872 година учителот и публицистот Венјамин
Мачуковски (Мачуково, Гевгелиско, 1847 – Цариград, 1878),
подготвил граматика на македонско наречје. За време на
неговото учителствување во Кукуш ги осознал тешкотиите
со коишто се сретнувале македонските ученици при
усвојувањето на знаењата. Затоа на страниците на весникот
Право од 1872 година во бројот 28 дал „Објава“ за издавање
граматика бидејќи: „изучувањето на бугарската граматика
на македонските училишта е еден од најтешките предмети
за учениците и со тоа најнеразбирлива. Тоа им одзема доста
време и тоа придонесува да немаат знаење од граматика“.
Токму затоа, Мачуковски решил да подготви и да издаде
граматика со форми и правила што соодветствувале
на македонското наречје. Барањето претплатници не
вродило со плод, туку напротив, тој бил жестоко нападнат
од бугарските интелектуалци преку печатот. Поради тоа,
Граматиката на Мачуковски останала во ракопис и не го
видела светлото на денот. Сепак, како што може да се види
од објавените текстови насочени против граматиката на
Мачуковски од страна на Стефан Салганџиев и особено на
Петар Иванов (Право, бр. 34, 1872), стануваат јасни разликите
помеѓу бугарските и идната македонска граматика на
Мачуковски, во однос на јазикот, но и на народноста. Обидот
на Венјамин Мачуковски да издаде граматика на македонско
наречје е еден од најважните предмисирковски обиди за
осамостојување на македонскиот јазик.

Во издание на НИК „Наша книга“ во три книги беа
објавени „Избраните дела“ на Ѓорѓи Абаџиев („Раскази“,
„Арамиско гнездо“, „Балканските војни во Македонија“).
По дваесет години, во 1992 година издавачката куќа
„Мисирков“ од Битола објави нови избрани дела од
Абаџиев, исто така, во три тома („Раскази“, „Арамиско
гнездо“, „Пустина“).

ПРЕД 100 ГОДИНИ
По Првата светска војна, Војдан Чернодрински дошол
во судир на естетски план со дел од членовите на
„Македонскиот младешки зговор“. Затоа во 1922 година го
напуштил „Зговорот“ и го создал театарот „Илинден“.

Издавачката куќа „Култура“ го објави „Македонскиот
роман“ во избор на Петар Т. Бошковски, Слободан
Мицковиќ и Георги Старделов. Во избодот се застапени
следните дела: „Крпен живот“ од Стале Попов“, „Пустина“
од Ѓорѓи Абаџиев“, „Разбој“ од Владо Малески, „И бол и
бес“ од Славко Јаневски, „Побратими“ од Јордан Леов“,
„Солунските атентатори“ од Јован Бошковски, „Скали“
од Бранко Пендовски, „Слана во цутот на бадемите“ од
Мето Јовановски, „Кратката пролет на Моно Самоников“
од Димитар Солев, „Белата долина“ од Симон Дракул,
„Ветрови“ од Благоја Иванов, „Селани и војници“ од
Методија Фотев, „Свадбата на Мара“ од Владимир
Костов, „Последниот лет на птицата селица“ од Бранко
Варошлија, „Вкусот на праските“ од Влада Урошевиќ,
„Заветрина спроти виулица“ од Петар Ширилов, „Црно
семе“ од Ташко Георгиевски и „Миладин од Кина“ од
Божин Павловски.
Издадени беа „Македонски народни умотворби“
од Марко К. Цепенков во десет тома. Издавачи беа
Инттитутот за фолклор и „Македонска книга“, во
редакција на Кирил Пенушлиски како главен уредник,
Блаже Ристовски како одговорен уредник и Томе Саздов
како член на Редакцијата.
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