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Минатиов период актуелни се повеќе
прашања поврзани со македонската култура, од кои две особено го привлекуваат вниманието според своето значење.
Како најважно се издвојува прашањето
за македонскиот јазик, врз кој се базира
севкупниот јавен и приватен живот во
Македонија. Реакции во насока на одбрана или зачувување на македонскиот
јазик пристигнуваат од секаде, од највисоките научни институции до граѓански
здруженија и поединци. Моментот што се
наоѓа пред нас, како пред постарите така
и пред помладите македонски автори,
треба да се искористи за да се прозбори,
да се поправи, да се укаже на значењето
на ова прашање. Да се запрашаме: на кој
јазик пишуваме, на кој јазик преведуваме
и препејуваме, од која земја доаѓаме, чија
литература и култура претставуваме?
Моментите и настаните во кои сме вклучени налагаат афирмативна акција, без
неа македонската книжевност станува
безимена и непостојна.
Во таа насока, од исклучително значење
за македонскиот јазик и книжевност, а воопшто и култура, се одржувањето на два
меѓународни настани што го шират убавиот збор и македонскиот јазик: Струшките вечери на поезијата (за кои, колку
што знам, Друштвото на писателите како
еден од основачите на поетската манифестација не доби официјална покана
за присуство) и Летната школа, односно
Меѓународниот семинар за македонски
јазик, литература и култура (МСМЈЛК) на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од
Скопје, што се одржува во Охрид.
Да се зборува за значењето на СВП во
оваа прилика, чинам, е излишно, бидејќи
кажано е многу и сите сме свесни за улогата што ја има во светот на писателите.
Во контекст на погорекажаното, ќе го
потенцирам одржувањето на 55. Летна
школа и МСМЈЛК на којашто учество
зедоа шеесетина странски студенти-македонисти, како и голем број македонски
и странски истражувачи, лектори, професори итн. Ако барем дел од овие студенти
што го изучуваат македонскиот јазик во
иднина ѝ се посветат на македонистиката
(во книжевноста и во науката), ние ќе обезбедиме, барем за догледно време, добра
основа за понатамошно унапредување на
македонската култура во другите земји.
Во таа насока, само како гласно размислување, зошто не би можеле да се ангажираат големиот број странски студенти
од Летната школа тука и веднаш? Тие би
можеле да преведуваат (од македонски
на друг јазик и обратно) или да се вклучат во активностите на СВП на најразлични начини, а со тоа да станат промотори
и на школата и на СВП. Во зависност од
нивните активности, тие најверојатно би
ги споделиле своите искуства од одржаните настани на социјалните мрежи, што
би претставувало реклама и промоција
на манифестациите, на луѓето со кои соработувале и на крајот, на самата земја.
Средствата што би се одделиле за нивниот ангажман се минорни во однос на она
што може да се добие. Организирањето
на еден ваков потфат секако може да
повлече и други бенефити, но како што
кажав, потребна е меѓусебна соработка.
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МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК Е ЕДЕН,
ИЗВОРЕН И
ЕДИНСТВЕН
Христо Петрески
Друштвото на писателите на Македонија е еснафска,
односно писателска асоцијација, што иако не се занимава и нема да се занимава со политика, секако дека
се занимава и ќе се занимава со културна политика.
Наша основна алатка е јазикот и тој за нас, како
што со право и убаво истакнуваше и нашиот претходник, учител и родоначалник Блаже Конески – е
нашата татковина!
Ние сме Македонци, наш мајчин и татков јазик е
македонскиот и ние нема потреба никому да докажуваме дека сме Македонци и дека нашиот јазик е
македонскиот.
Македонскиот јазик има дијалекти, но нашиот македонски јазик не е никаков и ничиј дијалект.
И во иднина, како и досега, ние сите – членовите на
Друштвото на писателите на Македонија, ќе создаваме литературно творештво и ќе се трудиме тоа да
биде со високи естетски и културолошки вредности.
Македонскиот писател и македонската книга се и ќе
бидат и во иднина во центарот на вниманието на ак-

тивностите, заложбите и проектите на Друштвото на
писателите на Македонија.
Притоа, особено треба да се залагаме за читањето
на македонските автори и дела, зашто непрочитаните
книги исто како и да не се објавени.
Македонските писатели се единствени во грижата
и одбраната на македонскиот јазик и македонското
книжевно творештво, што се создава во државава, но
и на Балканот, Европа и светот.
Македонскиот јазик е еден и единствен и македонските писатели создаваат токму на тој јазик. Тоа е
јазикот на нашите татковци и мајки, предци и наследници, а нашите литературни дела се значајни и вредни – токму затоа што се создадени на тој наш, роден,
изворен, матичен и единствен јазик.
Нашите творби и дела се траен влог, сведоштво и
доказ за минатото, сегашноста и
иднината.
Охрид,
19.7.2022
година

Христо
Петрески,
претседател на
Друштвото на
писателите на
Македонија

УДК 82:061.2(497.7)

ВО ГЕВГЕЛИЈА Е ОДБЕЛЕЖАНА
75-ГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ДПМ
Со читање поезија под отвореното гевгелиско
небо, во организација на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија, а во рамките на културната манифестација „Гевгелиско културно лето“, на 13 јули со
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почеток во 20:00 часот на платото пред библиотеката се одбележа 75-годишнината од основањето на
Друштвото на писателите на Македонија.
Пред присутните се обрати директорот на ЈОУ Би-

блиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија, Стефан Марковски. Од Друштвото на писатели на Македонија по
повод прославувањето на јубилејот, свое обраќање
имаа Марина Мијаковска, секретар за надворешни
активности на ДПМ и Мито Спасевски, претседател на Издавачкиот совет на ДПМ, кои се осврнаа
на почетоците и на историјатот, но и на актуелните
состојби со кои се соочува Друштвото. Писателот
Александар Прокопиев, исто така се обрати на настанот.

На платото пред Градската библиотека во Гевгелија со читање извадоци од своето творештво
настапија писателите и поети: Снежана Стојчевска,
Марина Мијаковска, Диме Ратајкоски, Југослав Петровски, Гордана Јовиќ Стојковска, Александар Прокопиев, Миле Јованоски Поречанец, Горан Анчевски,
Саво Костадиновски, Лилјана Стоилковска, Њупчо
Силјановски, Ленче Милошевска и Мито Спасевски.
Настанот беше проследен со музички перформанс
на гевгелиската пејачка Теодора Гошева Капсарова.
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со една конкретна слика од вашиот заеднички (цимерски) живот во Скопје и вашата возбуда заради
пишувањето прилози за литературната приредба што
требало да се случи наредната вечер во Велес. „Дејството“, како што читам кај самиот Зоговиќ, „се случува во јануари 1933 година во Скопје, на тогашната
Кумановска улица, во пространата, со крпи излепена
соба на скоро неупотребливиот плетарник на катот,
каде што заедно живеевме од октомври 1932 до мај
1934“. (1987: 68) Така, нешто помалку од две години
живеете, работите, дејствувате пргавиот Зоговиќ и ТИ,
кроткиот Рацин.

Писмо до: Рацин
УДК 821.163.3-94, УДК 821.163.3-1(049.3)

ОСАМНУВА ВО
ПРОТИВРЕЧНОСТИ
(ПО ПОВОД 90 ГОДИНИ ОД
ПОЕТСКАТА ЗБИРКА „1932“)

Весна Мојсова-Чепишевска
Драг мој Рацине,
Според твојата сограѓанка Катица Ќулавкова, фигурите на меморија се значајни личности наследени од
подалечната или од поблиската историја со коишто
се поврзуваат местата, предметите, традициите, културите, верувањата, идентитетите на народите и на
човештвото. Затоа фигурите на меморијата имаат затворен етнички и отворен интеретнички карактер, а се
и амбивалентни, затоа што од места на разграничувања и меѓуетнички поделби може да се претворат во
симболични места каде што се вкрстуваат културите
– што пак претставува синоним за меѓуетнички дијалог
и споделени традиции. Токму таква фигура си ТИ, мој
Рацине!
„Ефектот на секоја мемоарна литература е предодреден од степенот на нејзината автентичност. Но каков ќе биде интензитетот на сугестивноста во искажувањето на реминисцентниот чин, многу зависи и
од неговата инспиративност. (...)“, ќе напише Димитар
Митрев. А ти мој Рацин, ги имаш тие необично инспиративни побуди, што не дозволуваат, ни во вид на спомени, а еве ниту во вид на писма (како што е и ова писмо
што ТИ го пишувам) да се пишува сувопарно за ТЕБЕ.
А, ти си вистинска инспиративна побуда за Радован
Зоговиќ во текстот „Сеќавање за литературната вечер
во Велес со увод и додаток“. Ова сеќавање се врзува
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Зоговиќ се сретнува со ТЕБЕ најпрвин преку твоите
текстови објавени во тогашното загрепско книжевно
списание „Критика“ што го уредува Стеван Галогажа,
твојот пријател по перо и твојот поддржувач во тогашните југословенски книжевни кругови. И таму на
страниците на ова списание „прочитав“, вели Зоговиќ,
„и два прилога со потпис К. Рацин – песната Синови на
гладот и прозниот фрагмент Резултат. (...) Наскоро
во новото списание на Галогажа – ‘Литература‘, што
на нас младите дејствуваше со скоро таинствена неодоливост, се појави истиот автор и тоа со напис за Хегел.“. Овие твои први објави се секако во духот на таа
левоориентирана југословенска лирика, и тоа е токму
она што го привлекува Зоговиќ кон ТЕБЕ.
А пак Перо Коробар кога го пишува твојот „Животопис“ вака кажува за ТЕБЕ: „Рациновото доаѓање во
Скопје го привлече вниманието на младите прогресивни литературни творци во градот – Чедомир Миндеровиќ, Радован Зоговиќ, В. Кукаљ, Јован Ѓорѓевиќ,
Александар Аксиќ и други. Тој ја согледа потребата
од издавањето гласило на младите напредни писатели од Македонија, уште од 1931 година, кое треба да
им даде израз на прогресивните погледи и сфаќања
за литературата и нејзината мисла, на уметничкиот
збор и критика, пред сè, средиште на идеолошката
револуционерна насоченост на луѓето од перо во
Македонија. Но до тоа не дојде. (...) Меѓутоа, излегувањето на збирката ‘Песни‘ (1932) дојде да ја надомести таквата потреба. Автори се: Кочо Рацин, Јован
Ѓорѓевиќ и Александар Аксиќ. Нејзиното издавање
претставуваше забележлив настан во културниот и
политичкиот живот во Скопје и Македонија. Збирката посебно побуди жив интерес во Велес. Рациновиот
‘Ватромет‘, пишува Коробар, „беше особено забележан, пред сè, поради јасно изразениот пролетерски
повик, јасната визија за престојната бура и оган на
револуцијата и борбата на работничката класа, на
народните слободарски стремежи и полет за кршење
на ропските пранги и раѓање на слободата.“
И, еве, драг мој Рацине, дочека конечно некој да се
сети и да си спомне дека во оваа 2022 година се одбележуваат 90 години од излегувањето на таа збирка
„1932“ во која е вдомена и исклучителната твоја пес-

на „Ватромет“ („Огномет“ како што Гане Тодоровски ја
именуваше, а потоа и ја препеа во 90-тите години на
минатиот век,) пишувана во манирот на експресионистичката поетика и на поетиката на социјалната лирика.
И истражувајќи за „1932“ наидов на еден прилог од новинарот Сталин Лозановски кој укажува дека појавата
на оваа „работничка лирика“ побудува интересирање и
многу скоро се појавува и критиката за неа во тогашната
југословенска периодика. Имено, во годината кога излегува нема никаков одглас, но затоа, како што пишува
Лозаноски, „преку „антикварните пронајдоци“ во едно
списание за литературна критика е пронајдена и прва
литературна критика за оваа заедничка поетска книга
на тројцата поети-револуционери.“
Знаеше ли за ова, драг мој Рацине? Зошто досега не
ми кажа? Зошто не ми дошепна?
И вака продолжува овој прилог: „Имено, во необично
луксузно и со тврди корици (за тоа време!) списание
‘Современи книжевни и културни проблеми‘, во број
6-7, издадено во 1935 година од ‘Епоха‘ во Загреб, литературниот критичар Н. Костин, покрај повеќето прикази и осврти за литературните појави во тој период,
се осврнува и на поетската збирка „1932“ на тројцата
поети-работници.“
И возбудува сознанието дека некоја поетска книга
на поети-работници издадена во Скопје поттикнува на
критика некого во Загреб. Дека поттикнува тој некој
да пишува за оваа збирка и да пишува за ТЕБЕ! Секако возбудува и самата оценка на рецензентот Костин
кој низ целиот свој текст изразува почит кон вашата
поезија. Сепак, како што пишува Лозаноски, Костин на
поетите им забележува што подлегнуваат на беспомошните лелекања искажани од поетите од старата
малограѓанска класа, а ТЕБЕ, драг Рацине, те фали!
Единствено, кој успева да не потпадне под таквиот
лирско малограѓански хаос според критичарот си токму ТИ, наш Рацине. Така што вистинска поезија тој ја
гледа во „и онака добрите стихови на Рацин, особено
во песната ‘Огномет‘“.

турна вечер во Велес на која би учествувале напредни
луѓе од перото. И така, според записите на Коробар,
„Во студената јануарска вечер на 1933 година, уште
еднаш дојде до израз револуционерната и културната традиција на градот. Просторијата на кафаната
‘Загреб‘, што се наоѓаше во строгиот центар на градот,
не можеше да ја собере заинтересираната публика за
оваа приредба. Поголемиот број од присутните беа
млади. Ваквото интересирање ја загрижи полицијата,
па затоа презеде мерки.“
Крајот на таа литературна вечер кулминира со стиховите на Зоговиќ (необјавената апотеоза за тракторите) и со твоите стихови за огнометот, нели мој
Рацине, и секако со полициското апсење веднаш по
силниот аплауз за „Огномет“, што претходно била
„пред неколку месеци од цензурата одобрена и јавно
отпечатена“, на што укажува твојот цимер Зоговиќ,
со што уште еднаш се потврдува печатена форма на
оваа твоја песна.
И навистина од оние: „Осамнува!/ Во противречности!“ потоа се изнедрува твојата поетска револуционерна мугра на народен македонски јазик: „Се к’ти
ноќта црна!/ Се рути карпа – мрак!/ И петли в село пеат
/ и зората се зори –/ над карпа в крв се мие/ и темнината
пие/ силно/ светнал/ ден!“ што ќе го роди идниот (речиси џиновски) Човек (тутуноберачот, копачот, аргатот)
исправен врз пепелта на горливите противречности.
И навистина ОСАМНА и сè уште ОСАМНУВА ВО ПРОТИВРЕЧНОСТИ, драг мој Рацине!

Впрочем, стиховите со кои триумфира твојата песна:
„Осамнува!/ Во противречности!“ се стихови што ТИ
им ги упатуваш на сите оние што се како ТЕБЕ и посакуваш тие со сопствени сили да се преобразат, а со
нивната преобразба да се преобрази и светот. Сликата
на осамнувањето, на муграта е крајната и предвестената неизбежност што ја читаме и во еден поширок
јужнословенски контекст во поезијата на Аугуст Цесарец („Monolog kuglom zemaljskom“, „Vatromet olujne
igranke“) и на Мирослав Крлежа („Veliki petak godine
hiljadu devet stotina i devetnaeste“), но и кај Гео Милев
(„Февруари“, „Септември“).
Во врска со оваа твоја песна особено е важен податокот што го прочитав кај Перо Коробар за тоа дека
ТИ поведуваш иницијатива за организирање литера-
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Ширум ги отворив портите

Современа македонска проза
УДК 821.163.3-1

ПЕСНИ

Ана Бунтеска

Проколната иднина
Си ја проколнавме иднината
стокмивме ветар и магла
сервирани во златни чинивчиња
небаре на гозба сме
како да ќе имаме за најаска
та се преправаме дека вкусно ни е
боцкајќи по празна чинија
џвакајќи си го јазикот во устите
дур не ни се раскрвари
дур не си го проголтаме чемерот
кој со векови во грлата ни стои.
Со наместени насмевки
си го вечераме минатото
правејќи се глуви кога цревата ни свират од глад
правејќи се слепи пред ништото на трпезата
на која ја распославме сегашноста
чиј мирис е како по пораз
во кој се обидуваме победа да видиме
и како улави муабетиме за времето
дали сончево ќе е или дождот ќе нè нагости
без да знаеме дали ноќ или ден е
криејќи си го образот зад спуштените ќепенци.
Си ги проколнавме поколенијата
во мигот кога плукнавме на гробовите на предците
криејќи им ги имињата на плочите надгробни
оставајќи ги да обраснат во плевел
без ниту свеќа да им запалиме
и за душата нивна да раздадеме
чунки адетот таков е од дамнина
душа од душа да нараниш
за да им се сочува споменот
и името да не им се заборави
на оние чие презиме носиме.
Јалово е дрвото семејно
на кое лисјата му се изронети
и гранките поткршени од рака човечка
за никогаш да не зазелени и род да не даде
јалова е сегашноста во која молкот нè изеде
јалова ни е иднината без минатото.

8
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Ширум ги отворив портите
за да си ја проветрам душата
да не мириса на застоени мисли
ниту на гнилеж од премолчани зборови
од кои никој аир не виде
а најмалку оние за кои беа наменети.
Ширум ги отворив портите
за да ми излезат сите песни ненапишани
и оние во кои љубовта се споменува
а која останала само на хартија
чунки заробена како птица во кафез е
чии крила удираат од решетките.
Ширум ги отворив портите
за да влезе утрото со вкус на слобода
та го разграбав мирисот на дождот
како на распродажба да беше
алчно и без усул сите капки ги собрав
за одмивање на нечиста совест.
Ширум ги отворив портите
како стројници весели да ќе идат
со абер за зурли и тапани што носат
за алтани на руво бело да редам
и со срма да си ја порабам устата
како за првиот бакнеж, како за првата ноќ.
Ширум ги отворив портите
и од нив сите синџири в подрум ги спастрив
за да ми долета радоста
за да ми одлета тагата
демек толку малку требало за среќа
оти така во песните се вели.
Има ноќи во кои сонам како порти отворам
и како низ нив со крената глава излегувам
без да застанам
без ниту еднаш да се завртам
со спокој во срцето
дур не осамне, дур не се разбудам.

Посакав црвена боја
Се разминавме во две одаи
иако сенките ни се удираа од ѕидовите
а ние замижувавме за да не се видиме
иако можевме по мирис да се познаеме
оти зад нас годините печат свој удриле.
Се заборавивме од молчење
како да си ги истрошивме зборовите
со кои некогаш душите си ги раневме
како врапци на зиме со трошки леб
за да ја дочекаат пролетта.
Се подгрбавевме од тежината на неспокојот
со лузни што никако да ни заздрават
синкир некој крилата ни ги откорнал
та раните живи ни се и пулсираат
синкир обајцата жигосани сме на плеќите.
Се отсакавме еден со друг
низ времето во кое невреме живеевме
научивме секој сам по сам да сме
и си молчиме од пусто шубе што ни е
дека храброста со страв ја заменивме.
Се будиме секој на својата страна од креветот
меѓу нас оладена е постелата
во која ни зјаат сите потиснати копнежи
длабоки колку мојата тага
широки колку твојата осама.
Се разбудив како некоја друга
и те погледав како некој друг да си
како странци што чекорат низ непознат град
во кој нема да се сретнат
или случајно патиштата да им се вкрстат.
Се препнав од твоето тело
ја пречекорив љубовта на едно утро
а потем
потем посакав црвена боја
за со неа да го бојосам срамот.

Современа албанска поезија во Македонија
УДК 821.18(497.7)-1

ПЕСНИ

Делвина Крлуку

Да ти ја стегам раката (моќ од тебе да зграпчам),
Да ја нападнеме нашата недоречена среќа...
Тогаш ќе летнeв со и без крилја.
Ќе тргнeв кон тебе а ти со отворена врата ќе ме пречекаше,
Раширени раце, така како што си сонувал и сонуваш...
Знам: фатени за рака ќе шетавме по нашите слепи улици
Како морето и небото без брегови.
Потоа не знам кој ќе се чувствува погорд?
Тебе една река со среќа ќе те преплавеше,
А на мене ќе остане благодат да те наречам.
Ете те прашувам: Што можам на благодат да му подарам,
на овој ден со белег?
Ја сакаш ли насмевката, среќата, мирот,
Земи си сѐ без задршка.
Толку сме далеку, а се чувствуваме толку близу, си ми рекол,
па ти велам.
Како стана овој живот, далечен, далечен...
И да се сакаме толку многу.
И кога велам дека те сакам, живот ми значиш, божествен
и скапоцен да си ми
Оваа лавина на зборови има мозолчиња на солза,
Никогаш не би сакала да ти подарам река-солзи на
твојот роденден...
Но ова е мое богатство, ова е моето тешење.
Препев: Ресул Шабани

ЗНАМ ДЕКА КОПНЕЕШ...
(E di që përgjërohesh...)

Делвина КРЛУКУ
Кога би знаел што би сакала да ти подарам за твојот роденден
Јас што немам никаква моќ, никакво царство,
Што сонувам да ги зграпчам убавините на природата, на светот,
Да ги спрострам пред твојата врата, кадешто седнуваш и
ткаеш соништа, и чекаш
И ме чекаш...
Знам дека копнееш да бидеме заедно.
Со мене што не сум цвеќе што ти го обожуваш,
(Цвеќе ниту името не ми е),
Туку ти носам пролетен мирис (зиме со скомраз)...
Не знам како те оставам сам, овој ден ( кога ти се роди, 		
мене ме препороди)
без да те прегрнам, како што пламен пламти,
Без да те погледнам во твоите огнени очи, што ме
растажуваат при секое заминување...
Како се разделија овие патишта, како се растегаа 		
километрите, не знам.
За нас што не нè запираше ниту дожд, ниту снег, 		
ниту силен ветер...
Годините ни го отежнуваат чекорот, светот што ни 		
удира „шлаканица“,
Ние што му се радуваме со животот, а не со судбината.
Ние што разменуваме љубов
И љубов садиме на сите страни.
Ние што им подаруваме мир на нашите вознемирени души
Кој ни го спречи чекорот на овој радосен ден, среќен ден,
судбината?!

Млака надеж, можеби
(Shpresë e vakët, mbase)

Ноќта заминува со денешната грижа
Оданде шумите и планините ме чека,
Знам дека доцнам
А ти ме чекаш во бескрајното чекање
Мене, толку далеку прогонет
Талкам со споменот, копнежот...
Морската далга великодушно ме дарува
Со млаката надеж
Грабливата река
Есента падна, лисјата довикуваа бура
Во мојата душа
Крикот можеби го удави морето
Но не и надежта
Но не и сонот!

НА ЊУБОВТА...
(Dashurisë)

Го позајмив увото на векот
И го поставив кај цвеќето на старата липа
Шепотеше за љубовта,
Го поставив кај цветот на средната липа
Зборуваше за љубовта
Го поставив кај цветот на младата липа
Пееше за љубовта...
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што ја опеваат визијата за велика лирска песна.
Значи, тие песни го слават копнежот (...) на човекот кон угоре, кон совршенство, кон надраснување
на сопствената природа. Тоа се лирски соништа“
(оттаму и насловот на оваа беседа).

ОСВРТ
УДК 821.163.3-1(049.3)

ЛИРСКИ
СОНИШТА
(САНДЕ СТОЈЧЕВСКИ,
„ВЕЛИКАТА ЛИРСКА ПЕСНА:
ПЕСНИ ЗА НЕА“, СКОПЈЕ,
ДИЈАЛОГ, 2021)

Лидија Капушевска-Дракулевска
Поетот е суштество на копнежот. Постојно трага
по недофатливото, по некој идеал што мами и привлекува, се измолкнува и бега. Тоа е оној фаустовски копнеж по апсолутот, но и сизифовска упорност
да се достаса врвот. Секогаш одново и одново...
Копнежот на поетот Санде Стојчевски е копнеж
по „великата лирска песна“, како што гласи насловот на неговата најнова стихозбирка во издание на
„Дијалог“, овенчана со наградата „Ацо Шопов“ на
ДПМ. Ако тргнеме од насловот, „може да се добие
впечаток дека се работи за претенциозност (...), но
поднасловот на книгата што гласи: ‘песни за Неа’,
верувам дека ја осветлува нејасноста во првичната
претпоставка“ – објаснува Стојчевски во едно интервју и продолжува: „Насловот не сака да сугерира дека станува збор за велики песни, туку за песни
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Лирските соништа на Санде Стојчевски траат цели
пет децении – од далечната 1972 г. кога тој влегува
во македонскиот храм на поезијата со својот првенец „Кралот на лебедите“. И со секоја следна збирка (а ги има вкупно 19 досега), и со секое следно арспоетичко или есеистичко промисување (од поетскиот манифест „За песна деспот“, 1988, преку книгата есеи – „Великата лирска песна“, 1999, до најновиот толкувачки текст „Еден можен пат“, поместен
во стихозбирката – „Великата лирска песна“, 2021),
тој се нурнува во немирните води на поезијата и без
двоумење му се препушта на речиси опсесивниот
копнеж по совршената песна. Иако се чини дека тој
копнеж е „лов на неуловливото“, еден никогаш незавршен проект, нашиот поет не очајува: напротив!
Тој добро знае дека среќата е во потрагата: тој е неуморен „трагач“ по „честакот и јатката“ („Трагачот,
честакот и јатката“, патем речено, е насловот на монографијата на Миодраг Друговац од 1997 г., посветена на поетиката на Санде Стојчевски).
Совршената песна бара и совршена форма. Сонетот го претставува, можеби, врвниот, најартистичкиот модел на поетскиот дискурс, пример за
вонредно стилизираната, совршена форма на лирската песна. Како пасиониран поклоник на артизмот, на таа луда страст и опседнатост од совршенството, Санде Стојчевски е следствено, и еден од
најдоследните почитувачи на сонетната форма кај
нас; перманентното присуство на сонетот во неговиот опус се потврдува и во неговата најнова книга
стихови: три од вкупно петте циклуси во стихозбирката се сонети.
Веќе е познато дека поетската одисеја на овој
наш поет се остварува во единствениот дом во
кој престојува поетот – во јазикот! „Јазикот, само
јазикот и, пак, единствено јазикот, доведен до волшебност во динамиката и асоцијативната магија, е
магистралата, гумното, суштина на суштината на
великата лирска песна” – читаме во неговиот есеј
„Непроѕирната велика лирска песна”. Во најновата книга стихови, јазикот е трислоен: првиот слој
е црковнословенскиот на кој се напишани песните
од два циклуса – „Стари монети“ и „Пути моји“ (со
напомена дека не се работи за архаична, туку за
изменета варијанта на црковнословенскиот јазик
која, сепак, има патина); вториот слој е дијалектниот што е суштински за идентитетот и се смета
за „скапоцено книжевно орудие“ (како што вели
Сузана Лангер) и не случајно, тој е доминантен во
песните од циклусот со парадигматичен наслов –

„Куќа-песна“; и третиот слој е стандардниот македонски јазик на кој се испеани песните од циклусите: „Образот стемнет“ и „Придушен топот“, како и
песната „Лебеди“, песна-епилог на книгата, непретенциозно именувана „Таа“ – алудира на стожерниот мотив на целата стихозбирка и ја заокружува
нејзината хармонична композиција.
Споменатото „свето јазично тројство“ (архаичниот, дијалектниот и модерниот јазичен идиом) е
константа во поетскиот опус на Санде Стојчевски и
негова иманентна и препознатлива поетска постапка. Коментирајќи го сопствениот однос кон јазикот
и потрагата „по најсоодветен збор или израз“, во
една од своите поетички книги тој ќе рече: „Ќе се
потпрам на богатството на јазикот што најсуверено
го владеам, но зајмувам и од родниот дијалект, од
соседните и подалечните јазици, од метајазиците,
ќе произведувам кованици, ќе кркорам, ќе гестикулирам, ама ќе пеам“. Овој поетски аманет, восклик
и воспев е онаа водечка Аријаднина нишка што се
провлекува и низ стиховите на најновата книга. Еве
неколку примери:

Салте еден е номот мој:
Светено лирско писание.
И тој ном си го написав
в срце, со живо писмо
– ја открива поетот својата тетоважа во песната
„Светено писание“; или: „О моја високаја, светлозарнаја пес’н / Ерусалеме наш“ – во име на сите поети
ќе рече „псалмопеецот“ Санде во песната „Псалм“;
или, „имаше таквá песна / све у себе да собéре /
да изнéсе спроти сл’нце“ – шумоли ветрот кој „дува
низ нас“ во песната – „Ветер“, итн.
Несомнена е еуфоничноста на стихот, звучната
организација на песната или звучните дамки што
се моќно сведоштво за „магијата на јазикот“ на која
инсистира нашиот поет и со која толку суверено
владее. Добро познатите јазични игри на Санде
Стојчевски „со“ и „во“ јазикот кореспондираат со
свеста за добро познатата сродност на поезијата
со магијата, од една страна, а од друга, со ставот
на еден Ернст Касирер, на пример, кој, со право, го
нагласувал токму поетското игрозборие како врвен
домет на јазикот, воопшто: „Ако на јазикот во неговиот развој му е потребно постојано обновување“
– вели Касирер, „за тоа нема подобар ни подлабок
извор од поезијата.” Оттаму и алузијата на култниот
„заумен“ јазик на руските кубофутуристи, оттаму и
прочуениот цитат на Андреј Кручоних кој Стојчевски го наведува во белешката на својата лирска
минијатура „Ружа“: „Лилјанот е прекрасен. Но грди-

от збор ‘лилјан’ е излитен и ‘изнасилен’. Затоа јас
лилјанот ќе го наречам ‘еуи’. Првобитната чистота
е повторно воспоставена.“ Или, кажано поетски,
стремежот на Стојчевски за чудесната обнова на
Песната во градината наречена Книжевност, токму
во стиховите на споменатата „Ружа“, гласи:
Со лирски мелем
да ѝ се обложат
излитените места,
да ѝ се врати сјајот
во книжевнaта градина.
Синергијата на јазикотворечкиот чин (сјајот) и
лирската песна (ружата), толку суптилно доловена преку алузивноста и цитатноста, трасира уште
една константна траекторија во поетската авантура на Стојчевски – нејзината интертекстуалност.
Дијалошките рефлексии на Стариот и на Новиот
завет, на автори од македонската и од светската културна меморија, како и на некои фолклорни и автореференцијални матрици, не само што
ја градат архитектониката на „Великата лирска
песна“, туку ја сугерираат и богатата ерудиција
на нејзиниот автор. Во еден есеј на Стојчевски за
постмодернизмот, читаме: „Секое остварено дело
е неизбежно хипертекст, и отворена можност да
стане база, да се претвори во хипотекст.“ Убава
забелешка што упатува на нужна синтеза на традицијата и иновацијата (како што би рекол Елиот),
како единствен можен залог за иднината на поезијата. Зашто, треба „да се спасува прво / Великата
очајна песна, нели? / И тогаш и таму, и овде и сега“
– реторички ќе рече лирскиот субјект во песната
„Прекрасниот“.
Како да се спаси Великата песна? Како да се
ѕирне под нејзиниот превез? „Ако се појави / ако
беше ти, / тоа едно како огледало“ – во недоумица
е поетот во песната „Отсјај“. Кондиционалот сугерира нијансирани значења што бескрајно се умножуваат во огледалната слика на совршената песна
– една и единствена по која од стих во стих, како
ехо, копнее нашиот поет:

Кој ќе дојде? И од каде?
Низ слапови месечина
лови ѕвезди како муви
или талка по ружата,
по ружите што се сите
отсекогаш иста ружа?
(песна „Ехо“).
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Таа една и иста ружа е, всушност, феноменот на
лиризмот, кој уште од митот за Аполон или за Орфеј ја слави субјективната визија на светот и е во
дослух со индивидуалниот хабитус на човекот и
со женскиот принцип на творење. Несомнено, лирскиот код на Санде Стојчевски кореспондира со
„женската“ природа на „великата лирска песна“,
експлицитно нагласена и во поднасловот на збирката – „песни за Неа“ (со големо „Н“). Не случајно,
финалето на збирката е во знакот на песната „Лебеди“ – песна од една поранешна негова стихозбирка, „Трмка“, за која тој ја доби наградата „Браќа
Миладиновци“ на СВП во 2001 г. Песната, уште
еднаш, ја потврдува автентичната посветеност и
континуирана ритмичност на лирското писмо на
Стојчевски во целина кое, вон од какви било дидактички, утилитарни или практични вистини и цели, ѝ
оддава почит на единствената Кралица на којашто
ѝ робува поетот – и тоа на еден префинет, вонредно стилизиран и суптилен начин – на возвишената
идеја за „чистата поезија“.
Интенцијата на нашиот поет повторно да ја вклучи токму споменатата песна „Лебеди“ во својата
најнова објава, веројатно се крие во богатата симболика на лебедот, тој машко-женски принцип
– амблем на светлина, но и на женската нежност,
убавина и елеганција, синтеза на Афродита, божицата на љубовта и убавината, и на Аполон, богот
на поезијата, пророштвото и музиката. Со други
зборови, лебедот е симбиоза на Поетот и Песна-
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та. Натаму, Стојчевски, можеби, се раководел и од
синтагмата „лебедова песна“ што произлегува од
познатото старогрчко верување дека лебедите
пеат единствено пред смртта и дека е тоа песна
со надземна, недоловлива убавина. Конечно, причината поради која авторот се навраќа на песната
„Лебеди“, лежи во можноста за метаморфоза на
лебедот што, во симбиоза со неговата белина и
убавина, како и со можноста за летање, го прават
симбол на уметничкото дело, на креацијата, на чистата поезија и на копнежот по совршенство:
„Меѓу нив Ти, единствена, / едноставна (...) //
Заталкана, толкувана. Ти / блажена“ – читаме во
песната „Лебеди“.
Навистина, „поезијата е страст и задоволство“,
како што вели Борхес во едно од своите нортонски предавања насловено „Загатка на поезијата“
и додава: „секој знае каде да ја најде поезијата. А
кога таа ќе дојде, секој го чувствува нејзиниот допир, оној посебен трепет што таа го предизвикува.
(...) Поезијата е секојпат едно ново искуство“. Токму како и поезијата на Санде Стојчевски. Неговите
лирски соништа продолжуваат...

Палатинската антологија од 10 век, Планудската
антологија од 14 век, односно за историски важната
Anthologia Graeca, но и за натамошните антологии
не само на поетски дела, туку и на книжевноста од
различни историски епохи.

СТАВ
УДК 821.163.3-4

КОЈ ДА ГИ
АНТОЛОГИЗИРА
АНТОЛОГИИТЕ?

Во македонската литература од втората половина на минатиот век, антологиите традиционално
вклучувале избрани сегменти од прозното или поетското творештво на ограничен број етаблирани
автори, како, на пример: Антологија на македонската лирика (1951); Повоени македонски поети: антологија (1960) на Димитар Митрев; Југословенска
револуционерна поезија: антологија (1959) на Мак
Диздар и на Ацо Шопов; Повоени македонски прозаисти: антологија (1960) на Георги Старделов; Антологија македонске поезије (1954) на Сафет Бурина; Antologija savremene makedonske poezije i proze
(1961) на Александар Спасов, Милан Ѓурчинов и Димитар Солев; Слобода или смрт (1903-1978) – Илинденска поетска антологија (1978) прир. од Георги
Старделов; Антологија сувремене македонске поезије (1979) на Петар Кепески и на Бранислав Глумац;
Антологија македонске поезије (1969) на Милан Ѓурчинов; Македонски раскази: антологија (1979) прир.
од Петар Т. Бошковски; Антологија на современата
македонска поезија за деца (1968/1970) Видое Подгорец; Њубов и мајстори: антологија на најмладата
македонска поезија (1978) сост. од Ефтим Клетников и од Њубе Цветановски; итн.

ШЕСТ ОДЛИКИ ШТО ГО ЗАГРОЗУВААТ
КРЕДИБИЛИТЕТОТ НА ПОВЕЌЕТО
„АНТОЛОГИИ НА МЛАДАТА/
СОВРЕМЕНАТА/ПОСТМОДЕРНАТА/
Повеќето од овие антологии биле составувани со
НАЈНОВАТА МАКЕДОНСКА
внимателен избор што го вршеле книжевни критиЛИТЕРАТУРА“

Стефан Марковски
Терминот антологија потекнува од старогрчкиот
збор άνθολογία што во буквален превод значи собирање цветови, а во книжевниот контекст во кој вообичаено се користи овој поим е, историски гледано,
најтесно поврзан со антологијата на филозофот и
поет Мелеагар од Гадара (I век п.н.е.), кој се смета
за прв собирач на „поетските цветови“ испишани на
старогрчки јазик. Всушност, самиот процес на собирање на поетските дела, во предговорот кон делото,
Мелеагар го споредил со процесот на редење цветови во венец и во оваа антологија што го носела
токму насловот „Венец“, тој собрал творби – епиграми од 46 антички поети (чиишто имиња во воведот
ги поврзал со имињата на различни цветови и растенија) кои твореле во широк временски размер што
опфаќал неколку векови и десетици генерации од
пред новата ера, како, на пример, Архилох (~680/689
п.н.е. - 640 п.н.е), Алкеј (621 п.н.е. - 560 п.н.е.), Анакреонт (582 п.н.е. – 485 п.н.е.), Симонид од Кеос (556
п.н.е. - 468 п.н.е.) итн. Положувањето на тестот на
времето направило од антологијата на Мелеагар
модел за голем број натамошни антологии, меѓу кои

чари од кои дел и самите биле поети и прозаисти,
но и такви кои исклучително се занимавале само
со книжевна критика, естетика и/или книжевна
теорија, како, на пример, Димитар Митрев, Георги
Старделов, Милан Ѓурчинов, Александар Спасов
итн. Овие прегледи задале основа за една широка
перспектива врз она што денес го подразбираме
како канонизирана современа или повоена македонска книжевност, со сите силни и слаби страни
како нужен нуспроизвод во процесот на едно такво
канонизирање.
Од друга страна, од поново време постојат и избори
од литературното творештво претставувани како
„антологии“, чијшто кредибилитет во својата длабока суштина цениме дека заслужува да се стави
под знак прашалник поради некои нивни одлики од
кои во овој текст ќе стане збор за шест.

Одлика #1 – Недостиг од временска дистанца кај
застапените дела и автори
За разлика од она што е случај со Мелеагаровиот „Венец“, каде што најголем дел од творечките извадоци
издвоени во антологијата биле внесени по децении,
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дури и векови по нивното создавање/објавување, во
некои антологии на современата македонска поезија,
проза и воопшто литературно творештво, е очигледно присуството на голем, ако не и доминантен дел со
творби кои, можеби најблаго кажано, сѐ уште „не го
положиле тестот на времето“. Секако, во овој поглед
„Венецот“ може да се спореди и со други, посовремени антологии, како, на пример, познатата Нортонова
Антологија на англиската литература на М. Абрамс,
а потоа и на С. Гринблат, објавувана уште од 1962
година во (досега) 10 изданијa, потоа „Постмодерната американска поезија“ на Пол Хувер (1994 и 2012),
антологиите „Пит“ (1968-), „Најдобра американска
поезија“ (1988-) или „Броудвју“ (2006-) на британската и американската литература итн. Овие антологии
вклучуваат временска дистанца што во различни периоди се мери „со различен аршин“, но сепак, сите тие
вклучуваат дела што со своите естетски и други квалитети за определен временски период, вообичаено
од најмалку неколку децении успеале да се врежат
во читателската и/или критичарската свест доволно
силно, а во одредени случаи и да се „канонизираат“
на начин што можеби „надоместува“ за „недостигот“
од временска дистанца.
Од друга страна, брзината на дигиталните технологии, сеприсутноста на социјалните мрежи во животот и нивната улога во „ширењето“ на креативниот
израз (а со тоа и енормната експанзија на литературното творештво), и пред сѐ, интензивно менливиот
фокус на вниманието на читателите ни дозволува
да кажеме дека она што било дефинирано како временска дистанца пред половина или еден век денес
може доста поинаку да се дефинира. Она што тогаш
би можело да се постигне во 20, 30 или повеќе години во литературните придвижувања, можеби денес
би можело да се оствари за неколку месеци, па по
одредена аналогија, би требало да се биде флексибилен кон самата категорија „временска дистанца“.
Сепак, од она што е случај со некои антологии на
македонската (и не само македонската) литература
што поради објективни причини нема да ги именуваме, забележуваме тенденција на внес на извадоци
од дела што не само што не биле објавени „одамна“,
односно не „го поминале тестот на времето“, туку
постои присуство и на дела што не биле ниту објавени и автори чие севкупно дело во однос на својот
квантитет, во паралела со обележја врзани за квалитетот, како стилот на пишување, имплементирањето наративни стратегии, структура итн., допрва треба да се развива. Недостигот на временска дистанца
во корелација со овие обележја што, условно кажано, ја „релативизираат“ нејзината дефиниција, остава широк простор за влез на, во оваа смисла, сè уште
„непроверени“ книжевни дела низ историско-естетскиот филтер што е општ традиционален критериум
при составувањето антологиски прегледи.
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Одлика #2 – Внес на апсурдно многу извадоци од
книжевни дела на апсурдно многу автори
Како што веќе спомнавме, „собирањето поетски
цветови“ е процес на минуциозно и истрајно собирање избрани сегменти од нечие творештво врз основа на изградени критериуми, а токму степенот на
книжевно-критичка „строгост“ го задава естетскиот
и секој друг вредносен филтер околу тоа какви, па
следствено, и колку дела од колку автори би биле
застапени во една антологија.
Ако ги погледнеме гореспоменатите антологии, би
забележале дека додека твореле некои од темелните имиња на македонската литература, како што
се: Славко Јаневски, Ацо Шопов, Стале Попов, Коле
Чашуле, Блаже Конески, Петре М. Андреевски итн.,
во антологиите многу ретко биле внесени избрани
извадоци од творештвото на повеќе од десетина
или петнаесетина македонски, па и југословенски
автори.
Земајќи ги предвид „антологиите од минатото“,
една од оние со најголем број автори (прозаисти),
е „Македонски раскази: антологија“ од 1979 година приредена од Петар Т. Бошковски, во којашто
се застапени извадоци од 26 прозаисти. Останува
простор за натамошно истражување која е точната
антологија каде што се вклучени извадоци од најголем број автори во времето кога живееле и твореле овие клучни за етаблирањето, но и развојот на
нашата повоена книжевност и книжевна естетика
писатели, поети и драматурзи.
Антологиите на македонската современа поезија
и проза, пак, често, речиси по правило вклучуваат
творечки извадоци од над триесет, педесет, па дури
и над седумдесет „млади“, „модерни“, „постмодерни“ или во поопшта смисла, „современи“ или „нови“
поети или прозаисти, од кои еден сегмент ги создале своите книжевни дела мошне краток период или
непосредно пред објавувањето на антологиите.
Разговарајќи пред неколку години во една прилика
со акад. Старделов токму по однос на овој проблем
со денешните антологии, во коишто се тежнее по
секоја цена да се состават антологиски прегледи
со извадоци од творештвото на десетици млади автори, искусниот составувач ми укажа дека посоодветни категории на книжевни збирки што би вклучувале извадоци од творештвото на македонските
млади или современи автори наместо книжевните
антологии би биле книжевните панорами или други
видови збирки, што според својата природа се неспоредливо поинклузивни, допуштаат вклучување
книжевни дела од поголем број имиња со или без
поминат „филтер на времето“.
Во спротивно, неправилната и погрешна употреба
на терминот „антологија“ доведува до негово ин-

струментализирање во насоката отворена во следната точка од оваа „листа“.

Одлика #3 – „Исклучување конкуренција“ и задоволување апетити на издавачи
Застапувањето на „своите“ и на „блиските“ во збирките составени во согласност со критериуми што
(барем теоретски) тежнеат да бидат колку што е
можно објективни, какви што (би „требало“ да) се
антологиите, се далеку од објективни и намерно или
не, ги негираат достигнувањата, па и самото творечко постоење на сите други автори. Во некои наврати,
овие застапувања навлегуваат дури и во она што во
некои некнижевни сфери вообичаено се подразбира под терминот „непотизам“, односно застапување
дела од блиски роднини во антологии поради самиот факт дека станува збор за блиски роднини наспроти сите книжевно-естетски квалитети. Тука се
чини дека се воочливи улогите на два фактора: 1)
улогата на „книжевните пријателства“; и 2) тенденцијата на некои издавачи да оддадат впечаток во
јавноста дека се создавачи на некаква „млада“ или
нова македонска книжевна сцена.
Првиот случај во најмала рака се карактеризира со
„изградба“ на нешто што би требало да претставува
книжевна сцена врз основа на лично пријателство и
познанство со авторите што се застапуваат во книжевните антологии, што истовремено подразбира и
делумно или целосно запоставување на сите други
автори, без разлика на нивниот книжевен и естетски
влог. Колку е оваа тенденција легитимна и оправдана во „походот“ таквите антологии, и покрај сето
тоа, да бидат претставени како „објективни“, цениме
дека можеби би требало да остане тема на интерес
на некои следни генерации истражувачи на литературата.
Во вториот случај, пак, забележлива е тенденцијата
кај некои издавачи да етаблираат одредени „млади
автори“ по „своја мера и прилика“, односно создавање севкупна литературна сцена, при што важна
„методолошки употреблива“ алатка се и книжевните антологии, употребени на начин на кој не биле
дури ни во периодот од книжевните конфронтации
на релација реалисти-модернисти од крајот на педесеттите и првите години од шеесеттите години од
минатиот век.
Во една таква стратешки осмислена констелација
на книжевните состојби, составувањето антологии
е само една од алките во синџирот на создавањето „нова книжевна сцена“ (што ја негира онаа што
постоела претходно, како и секоја друга што би се
обидела да се етаблира на нејзино место) во која
токму нивните издавачки куќи би биле претставени
како да имаат клучно и пресудно влијание, при што

антологиите не се ништо друго освен инструмент,
па дури и оружје со кое се елиминираат другите. Се
има впечаток како овие издавачки куќи, меѓу другото и со помош на ваквите антологии, да „избираат“,
барем дел од овие нови авторски имиња во согласност со одредени неквалитативни, односно „малцински критериуми“, при што се внимава да станува
збор за некаква „алтернатива“ или претставници на
„маргинализирани групи“ и сл., запоставувајќи ги на
диспропорционален начин нивниот книжевен квалитет и севкупна изграденост на книжевно-естетски план.
Можеби авторот на овие редови греши во оваа
перцепција, но играјќи на картата на „застапување
на маргинализираните/малцинствата“, се добива
впечаток како овие издавачи да се надеваат дека
еден ден ќе добијат шанса за некакво вмрежување
и поврзување со одредени лоби-групи активни во
одредени издавачки и културни кругови ширум западниот свет, што би овозможило преводи и објавување на „нивните автори“ на повеќе јазици, а што
понатаму секако би претставувало дополнителен
аргумент и поткрепа за објективната заснованост
на таквата „нова книжевна сцена“.
Секако, треба да се спомне и дека не секогаш намерното или ненамерното изоставување од антологиите на авторите надвор од видокругот на одредени издавачи/книжевни кругови се поклопува со
интересите на издавачите.

Одлика #4 – Прекумерен фокус на еден или на два
критериума (награди, читаност, идеолошка изграденост...) наспроти целината

Вард: Која порадо би ја добиле, Националната награда за книга или Хуго?
Урсула К. Ле Гвин: Оф, Нобеловата награда, се
разбира.
Вард: Не даваат нобелови награди за книги од областа на фантазијата.
Урсула К. Ле Гвин: Можеби можам да направам
нешто за мирот.

Книжевните награди (може да) се значајно и валидно, но понекогаш и исклучително необјективно
или несигурно мерило, особено ако се земат како
единствен критериум за вклучување одреден извадок од нечие дело во антологија. Од друга страна,
прашањето кои се прецизните критериуми што ја
одредуваат важноста/релевантноста на определена книжевна награда во согласност со постмодер-
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ното интерпретирање на литерарната вредност во
општество со сеопшто променливи (етички, економски, општествени) стандарди, цениме дека останува за жал, во голема мера, реторичко. Истото може
слободно да се констатира и за други вредносни
стандарди, од типот на степенот на читаност и популарност на едно книжевно дело во даден временски период, начинот на „експанзија“/пренесување
на сознанието за неговото постоење, идеолошката
изграденост и секаква друга аксиолошка димензионираност во естетичката определба.
Со оглед на нивната значајност и влијание, вредноста
која во круговите на книжевната критика и на читателската публика ја задаваат одредени награди, не е
за чудење фактот дека постојат антологии во кои се
вклучени дела од автори само затоа што се добитници
на определено признание или, пак, затоа што нивните
дела се едноставно, четиво што не може да се заобиколи кога би била прашана читателската публика.
Во таа смисла цениме дека на антологичарите, како
и на книжевните критичари во една поопшта смисла,
понекогаш како да им недостига храброст при изнесувањето на своите естетички судови – храброст авторските дела да се разгледаат за ниво покритички
и понезависно во однос на мислењето на одредена
жири-комисија, читателите, определени книжевни
кругови, но и идеолошките премиси што може да
навлегуваат во доменот на извесни етички, но не и
нужно естетички поклопувања.
Причина #5 – Зголемена тенденција кон општост
Составувањето антологии врз основа на одредена поджанровска, тематска или друга определба е
еден од начините да се подобри фокусот на антологиите на „новите“, односно „младите“ чинители на
литературата, и тоа, секако, според авторот на овие
редови би требало да е во коезистенција со другите
критериуми. Секако, земајќи ја предвид ограниченоста на корпусот книжевни дела што се однесуваат
на дадена тема, составувањето тематски антологии
изискува одредена флексибилност, но не и подредување на естетските критериуми на идејата околу
која би требало да „гравитираат“ застапените дела.
Наспроти ова, последниве години имаме наплив
на антологии што се преопшти, не се однесуваат
на конкретна поджанровска категорија или идејно-формативно обележје на текстот или некои негови конституенти (на пример, научно-фантастичен
расказ, графичка поезија, амбиентално/визуелно
раскажување, тек на свеста, конфликт меѓу ликовите итн.), туку како да поаѓаат од некоја преамбициозна желба или замисла (веројатно карактеристична за повеќето „млади“ антологичари) за „канонизирање“ на младата литература, проза или поезија
во најопшта смисла, што е сепак, во согласност со
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моментални и ограничени естетски, книжевно-теориски и книжевно-критички сознанија.
Одлика #6 – Преголема субјективност поради
други причини
Субјективната процена е дел од човековото битие и
како таква, инхерентна интелектуална одлика, токму субјективната процена може да се сфати како
изворна причина и зошто постојат какви било тенденции и во рамки на книжевната критика (зошто
еден критичар порадо би се изјаснил за делата на
некои автори наспроти други) или, пак, читателската публика во даден временски период.
Паралелно со ова, целта на антологиите, како литературни прегледи на „повисоко ниво“ од панорамите и другите видови прегледи и збирки е да дадат
што е можно „пообјективен“ приказ на постојните
остварувања и текови во литературата, вклучувајќи
ги оние нејзини слоеви што може да се определат
како „современа“ или „млада“.
Во ваквото тежнеење кон составувањето „објективни прегледи“ не постои место за изразување личен каприц, страв или други чувства што иманентно
водат кон замаглување на принципите врз кои се
темели идеалот на објективноста. Заради ова, составувањето антологија по себе не може да биде
сфатено како оддавање некакво „признание“ кон
остварувањето на определен автор ниту приближно онолку колку што би требало да претставува оддавање признание, но пред сè, давање опсервација
на остварувањето на една цела литература, макар и
низ фокусот на една жанровски или тематски определена визура.
***
На крајот од оваа кратка статија на една тема каква
што е опфатена со методологијата на составувањето книжевни антологии, не смее да се заборави дистинкцијата меѓу античкото/традиционалното и современото дефинирање на антологијата. Неоспорно
е дека денес може да се состави антологија на дела
„објавени“ само на социјални мрежи или интернет.
Неоспорно е дека и поимот „антологија“ исто така
„не е исклесан во камен“ и како таков, во духот на
(пост)постмодерната теорија може да подразбира
деконструкција до ниво што целосно го превртува
неговото изворно значење.
Сепак, се чини, останува да важи една „модерна“,
„пикасовска“ (или којзнае чија) максима околу концептот на деконструирање, што во својата суштина
е интенционален и осмислен:
Научи ги правилата како професионалец, за да ги
скршиш како уметник – или антологичар!
Барем до онаа мера до која незадоволството од нив
ќе изнајде начин да „жонглира“, да си подигрува со
нив... и да ги менува.

СТАВ
УДК 821.163.3.09(049.3)

РАЗГАТКА НА
ВРЕДНОСТИТЕ
НА ЗНАЧАЕН
МАКЕДОНСКИ АВТОР
(ВАСИЛ ДРВОШАНОВ „ТВОРЕШТВОТО
НА СТОЈАН РИСТЕСКИ, II.“
СКОПЈЕ: БАТА ПРЕС МИЛЕНИУМ, 2022)

Славе Банар
Во едно, по многу нешта, необично време во кое
човекот се менува во секоја секунда и во кое низ
маглите на секојдневноста како глуварчиња се
развеваат големите дострели на македонскиот ум
и памет, творечкото пројавување на проф. д-р Васил Дрвошанов во разгатнувањето на вредностите
на значајни македонски автори и дела, претставува
остров со светилник, на кој може – сè уште – да се
слушнат жуборите на незаматените води на историската вистина.

творештво на проф. д-р Стојан Ристески, што во
себе содржи широк и сеопфатен спектар на разновидности – од лирски објави, поезија и прикази, до
строго прецизни и научно беспрекорно изработени
научни студии, Васил Дрвошанов со својата препознатлива филигранска прецизност и со извонреден научен методолошки пристап, со стрпливост
и со високо чувство за секој збор го разработува,
го анализира и го поставува творештвото на Стојан
Ристески во најзначајните дамари на македонскиот научен и творечки крвотек во кој се содржани
записите од кои се храни татковината. Книгата на
Дрвошанов претставува показ како и зошто треба
(и мора!) да се пристапи кон творечките проблесоци на секој автор што со своето дело овозможил
да се разберат и да се разгатнат таинствените и
недопирливи вистини, скриени под длабоките
пластови на минатото, да се допре до срцевината
и сржта на она што е јатката од која се храни сегашноста, да се одржи во живот никулецот од кој
ќе израсне дрвото на вечноста.
Во таа смисла, книгата на Васил Дрвошанов во
многу нешта го надминува сегашниот миг и сегашните состојби на македонското критичко и научно-аналитичко пристапување и претставување на
значајните објави што имаат бесценето значење
за едно опстојување. Согледбите на Дрвошанов,
содржани во оваа книга, овозможуваат да се има
целосен увид во едно богато творештво широко
според опфатот, длабоко според исказот, високо
според дострелот.

Книгата Творештвото на Стојан Ристески, II од
Васил Дрвошанов приложува уште едно сведоштво
за почитувањето и умеењето на Васил Дрвошанов
да ги соопшти и да ги оцени книгите и објавите на
уште еден од плејадата македонските вредни луѓе
што со своето творештво се вградиле во темелите
на нашиот духовен дом.
Со извонредно чувство за проникнување во најдлабоките пластови на многудецениското и богато
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Со својата добро позната и во многу наврати докажана научна методологија, со прецизната вивисекција на секој сегмент и на секој збор, со продлабочено проверување, толкување и објаснување
на текстот што е подложен на увид, Дрвошанов
целосно и темелно ги претставува разгледуваните
дела на Стојан Ристески, при што се стекнува севкупно сознание за вредностите на текстот. Она што
остава посебен впечаток при читањето на книгите
на Васил Дрвошанов е неверојатната систематичност и прецизност во пристапот кон текстовите,
аналитичката моќ да се доловат сите, дури и на прв
прочит, незабележливи детали на анализираниот
текст и нивно инкорпорирање кон севкупноста на
вредноста, со што се доосветлуваат сите возможни
значења и се отстрануваат недоумиците и кај читателите што не биле во можност дотогаш да се
запознаат со изнесените податоци.
Книгата содржи 317 страници и, како што укажува
и самиот наслов, претставува втор дел од благородниот зафат на Дрвошанов за целосно и систематско прикажување на творештвото на значајниот македонски научник и универзитетски професор
Стојан Ристески. Со оглед на широкиот заграб на
проф. д-р Стојан Ристески, кој своите творечки импулси ги изразува во низа на разновидни форми,
Дрвошанов како опитен и даровит научник и автор
на многубројни текстови и книги, го одбира најпрактичниот и најсеопфатниот пристап кон разгледувањето на богатата заоставштина на скромниот и
вреден научник. Дрвошанов, со оглед на својата
препознатлива педантност, темелност и систематичност, се определува за хронолошкиот пристап
и ги разгледува објавените трудови на Ристески
според годината на објавата, а не според жанровската припадност бидејќи, како што соопштува Дрвошанов, „книгите на Ристески сведочат за неговиот повеќестран научен придонес на повеќе полиња
во македонистиката како учебникар, фолклорист,
лингвист, препејувач, литературен творец и неуморен истражувач на македонското минато, на македонската книжевност и култура“.
Во книгата на Дрвошанов се разгледувани и се обработени 35 засебни објави на Стојан Ристески и кон
сите нив е постапено со целосно внимание и е даден
преглед на сите значајни податоци што се потребни за
да може да се има увид во нивните вредности, како и
податоците што ја определуваат нивната структура.
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Разгледувањето на таков многузначен и разновиден творечки опус, што во своето повеќедецениско создавање го оставил проф. д-р Стојан Ристески, бара навистина сериозна подготвеност и беспрекорно научно познавање на пристапот кон така
комплексни и многузначно разгранати полиња,
широк опфат на знаење и стрпливост за компактно и сеопфатно разлистување на многубројните
творечки вредности што во своите објави ги остави Стојан Ристески. Васил Дрвошанов во овој свој
најнов труд уште еднаш се потврдува како врвен
проследувач на македонските темелни вредности
оставени како заветно писмо од кое ќе можеме да
ги согледаме сопствените подеми и падови од кои
ќе ги осознаваме одговорите за сегашноста и иднината.
Секако, имајќи ја честа и привилегијата да ги познавам и двајцата (Ристески и Дрвошанов) ја имам
и можноста да проговорам и за среќната судбинска симбиоза на двајца даровити, трудољубиви и
истрајни автори што во една временска отсечка
успеваат да создадат едно големо и значајно дело
обединето околу македонските теми. Едниот како
создавач на крупни научни дострели (Ристески),
другиот како вреден и систематичен проучувач и
беспрекорен познавач на тоа дело (Дрвошанов).

Стиховите се како траги во песокот
Ако веднаш не ги запишеш
ќе дувне ветрот ќе ги избрише
Не се пишуваат стихови само за себе
Не се пишуваат стихови за да стојат во фиока
Зборот бара пат да се изговори и овоплоти
Енергијата напластена да се провикне
Со надеж дека еден ден и до вас ќе допрат
Овие стихови

МОЛИТВА ЗА БИДНИНА

Современа македонска поезија
УДК 821.163.3-1

ПЕСНИ

Понекогаш сонцето изгрева само за еден човек
Понекогаш потоп доаѓа само за еден човек
Како замрзнат крик
Тивок шепот од уста излегува
Прашалници за душата – неразгатнати
Има ли рај на земјава?
Што е биднина а што иднина?
Во љубов се крстиш
Само таа на закон не се подведува
Се молиш на Бог на Универзум, на Апсолут
Мојата молитва трепери некаде на небото
Мојата љубов секој ден согорува
на страниците од книгава

Ленче Милошевска
СЛОВОТО

СКОПЈЕ

Во почетокот беше Словото,
и Словото беше во Бога
и Словото беше Бог

Никаде липите не мирисаат
со таков опоен мирис како во моето Скопје.

Дожд од букви
Потоци од слогови
Реки од зборови
Море од реченици
Океан од текстови
Сѐ што е кажано
Сѐ што е изговорено
Низ подземните води пак
како извор до нас ќе допре
Низ жуборење ќе шепне
Низ бранови ќе потече
Во океани ќе се ширне
Секој збор како жежок пламен
Сите твои векови ги поврзува
Сите твои животи
Во една крвна линија
А беше тоа Словото
Предолго време сме затворени
Во сопствениот кожурец
Ние почнуваме со А
Тие почнувале со РА РЕ
Според зраците на сонцето
Според вибрации на звукот
Според дамарите на срцето
Пак ќе го откриеме
Тој слоговен антички јазик
Овоплотен токму во нас.
Денес носиш број 31
Толку букви нашата кирилица има
Триесет и една буква
На македонски јазик глаголи.
СЕКОЈ ДЕН ПО ЕДЕН СТИХ
Секој ден пишувам по некој стих
На малечки парчиња хартија
По многу години многу парчиња хартија
Многу стихови а една мисла
Една желба за едно сонце
За многу љубов цел свет да го грее.

Kако лузна во градите
носталгијата по тебе печеше и болеше –
за сите странствувања, за сите враќања мои.
Сè е запишано во нашето детство,
во моето детство,
на калдрмата во Пајко Маало,
на Плоштад Слобода,
на калливиот пат кај дедо ми
во населбата Кисела Вода,
со заборавен мирис на топла земја
што по дождот чади.
Навираат сеќавања –
разнобојни цвеќиња во дворот и на прозорците –
џунџуле и босилек во големи конзерви,
засадени од баба Зора,
Овоштарник со кајсии во Тафталиџе,
пред куќата на тетка Њуба.
Првиот „женски“ велосипед
по коцката покрај Треска фабриката,
горделиво го возиме јас и сестра ми.
Капење во Вардар, на Градска и на Руска плажа.
И потоа одненадеж – заврши детството,
зататни земјата и за миг Скопје се урна,
згаснаа животи – се прекинаа животни патеки.
Моите натамошни сеќавања
во други фиоки стојат.
Се тркала времето,
со забрзан свиреж, со виорен виеж,
ја нема калдрмата, го нема моето детство
во Пајко Маало и на Плоштад Слобода.
Се создаде нов град – се сплоти светот да помогне,
нова човечност се роди – никна ново Скопје.
И најнови бели барокни зданија никнаа без признанија.
Само понекогаш се сеќавам на еден друг град –
на Скопје од детството – на бавчите во Тафталиџе,
на мирисот на липите измешан со оној
од џунџулето и босилeкот во дворот кај баба Зора.
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Ставови

УДК 821.163.3-4

ЗА ШТО/ЗОШТО
МОЛЧАТ
МАКЕДОНСКИТЕ
ПИСАТЕЛИ

Јасмина Мојсиева-Гушева
Се молчи за оние работи за кои е апсурдно да се
зборува бидејќи ги преминуваат границите на разумно, на пристојно и на прифатливо однесување.
Се молчи за односот на помалите заедници кон побројните и помоќните, што би требало да се заснова
на двонасочна комуникација и заемно прифатливи
договори, но праксата покажува поинакви разрешувања. Континуирано се молчи за корумпираноста на
општеството и светот што стана вообичаен начин на
однесување. Упорно се молчи за загадувањето на
животната средина што доведува до уништување на
планетата со катастрофални последици.
Ако го свртиме погледот кон нашето општество ќе
забележиме дека карактеристично за него е молчењето за поделеноста меѓу луѓето и ставањето на личните
интереси пред општествените што доведува до слабеење на националното единство и неводење сметка
за заедницата.
Се молчи за работи што би требало да се поправат,
но тоа истовремено се и работи што писателите немаат моќ да ги сменат бидејќи нивното мислење ниту се
бара, ниту се цени, ниту се слуша. За разлика од минатото кога било почитувано мислењето на писателите
и интелектуалците нивниот статус денес е ставен на
маргините на општеството, затоа и нивната општествена функција денес е сведена на минимум.
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Упорно се молчи за работи што не сакаме да ги
слушнеме и коишто сме немоќни да ги смениме. Многу содржини во нашето видно поле не ги забележуваме затоа што свесно или несвесно ги игнорираме.
„Нема поглув“, вели народната поговорка „од оној што
не сака да слушне“. Од друга стана, преку одбивањето нештата да го видиме или да ги слушнеме, всушност, ние и не го признаваме нивното постоење. Тоа е
пасивен отпор својствен за малите и немоќни единки
и општества.

Трајче Кацаров
Еден ликовен критичар му се обратил на Ван Гог,
големиот холандски сликар:
• Во природата никогаш не сум наишол на боите
што ги има во вашите слики
Ван Гог му одговорил:
• Го сликам она што јас го гледам, а не тоа што вие
го гледате. Природата не се соблекува за секого.
На таква забелешка поетот Бранко Миљковиќ,
претпоставуваме, би одговорил со стихот: „Како
нежна реч да забодеш во дебело уво.“
Нема да згрешиме ако кажеме дека токму оние со
дебелите уши, со ушите во кои не можат да се забијат разбирливите зборови, зборовите што ѝ прават
реверанс на вистината, што извираат од душата на
човекот, стануваат единствените одговорни за сите
зла за кои тврди човековата историја. Светот најмногу страдал, страда и ќе страда од дебелите уши. Не
случајно поетот Бранко Миљковиќ ќе напише: „Кој
не ќе слуша песни, ќе слуша бури“.
Пред некој ден на страниците на социјалната мрежи, прочитав како еден му благодари на Господ затоа што не е писател, затоа што Господ не го обдарил да ги буди чувствата кај луѓето со искрени збо-

рови. Смета кутриот дека во времето во кое живееме,
во времето во кое е загрозен нашиот идентитет, нашето постоење, писателите, сејачите на зборови, се
најмногу повикани да реагираат. Ги прекорува писателите, но ниту нив, ниту самиот себе се прашува, која
е причината на нивниот молк.
Ако јавно го поставеше перашањето, не ќе ни беше
тешко да му одговориме. Само по себе прашањето
дава можност за повеќе одговори. Нашите одговори
би биле само субјективна перцепција на стварноста.
Еве неколку одговори на прашањето: Зошто писателите молчат?
– Молчат зашто вистината ги смета за недостојни
да се соблече, односно да им се претстави.
– Молчат зашто патат од миопија. Не гледат подалеку од носевите. Од носевите со кои прецизно можат да ја намирисат трагата што ги води до спокоен
живот.
– Молчат зашто тапите пера тешко се забиваат во
целта.
– Молчат зашто се пленици на меркантилниот живот.
– Молчат зашто се клети трговци. Ги продаваат
зборовите на партиите. Па наместо да му служат на
народот им служат на партиски интереси.
– Молчат затоа што еднаш побарале виза за пат
околу светот од туѓа земја.
Во пиесата на Чехов „Вујко Вања“, убавата Елена Андреевна во разговор со Софија Александрова – Соња,
прво ја прашува: „Знаеш ли што е талент?“ А веднаш
по прашањето ѝ објаснува: „Смелост, слободна глава,
широк замав, тоа е талент“
Постои и таква пракса, на некои прашања да се одговора со прашање:
Имаат ли смелост, слободна глава и широк замав,
нашите писатели?

зован план итн. Фактите зборуваат дека писателите
се љубители на тишината пар екселанс, можеби затоа што во тишина создаваат, но зошто и со тишина
да се раздаваат?!
Писателите се совеста, умот на едно општество, а
воедно и претставуваат „витамини“ на општествениот организам за тој да може нормално да функционира. А кога витамини редовно не се земаат, се јавуваат грчеви по целото тело, и ние веќе со децении
се грчиме и се превиткуваме додека ја прековуваме
заслужената слобода на мислата и одново го утврдуваме нашето неоспорно право да се биде граѓанин
на светот под едното сонце!
За молкот на македонскиот писател знаат и врапчињата на дрвјата, почнувајќи од ул. „Максим Горки“
во Скопје, каде е стациониран храмот на писателите,
па оттаму низ целата Република. Па така македонските писатели континуирано молчат во сите времиња
на транзиција и меѓудржавни спорови, молчат за кардиналните грешки што го потресуваат образованието
и културата, молчат кога е нападнат македонскиот
идентитет и јазик, молчат за духовната сиромаштија,
молчат пред вистината кога е силувана, молчат кога е
време за одлука, молчат пред мирисот на банкнотите,
молчат кога нешто смрди, но затоа вешто тактизираат
и редовно ја прибираат сламата за заслужениот труд
во молчење. Кога се молчи главата не боли, но душата крвави, а резервите ни се при крај.
Молкот на македонските писатели не е апсолутен,
ги има и тие што сѐ уште го одржуваат огнот, но во
овие времиња на тешки одлуки ни требаат здружени сили, ни треба мудро писмо што ќе ја облагороди
нацијата!
Молчењето е маска пред одговорноста, но писател
не е само оној што љуби да ги запишува зборовите
во книги, туку писател е тој буден миросан витез што
тивко се заколнал во себе дека ќе биде глас на своето време, штит во мракот, меч под сонцето!

Никола Илијовски
Под небото на македонскиот писател има наталожен дефицит на критична волја и недостаток на
храброст, но, не и незнаење и неумење, или со други
зборови кажано: ветровите дуваат на мала врата. А
таквиот недостаток на мудро и одлучно бомбардирање со зборови се рефлектира повеќеслојно во сите
општествени сфери, па последиците ги чувствуваме
на политички, културен, економски, социјален, обра-
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Трчаш.
Побргу од било кога,
трчаш
на судбината да ѝ избегаш,
трчаш
никогаш побргу не било,
трчаш,
можеби сепак ќе ја пресретнеш среќата,
трчаш.
Само ти знаеш како претходно било,
кога согоруваш и бегаш од себе,
во тишината на самракот и денот.
Трчаш.
Што подалеку,
далеку од своето срце, тело и душа...
Сѐ во ред. Сѐ ќе биде добро.
Знаеш што треба да направиш, Џеронимо. Нели?
Кога добро не било...

Современа македонска поезија

Само трчај.

Портокалово
УДК 821.163.3-1

ПЕСНИ

Портокалово е небото.
Небото паѓа на нашите раменици,

Оливера Доцевска

умираме заедно со маките

Оливе Ра (Olive Ra)

вечно Анастасија пее пред дождот, овде,

Искорнато дрво,
Маслинка и Сонце,
без сопствена земја,
преселено на песок,
фати корен
во вселена срце,
без дно за љубов...
Срце милост жива.

Џеронимо, само трчај
Огледалото ти ја покажува
само - сопствената сенка,
се насмевнуваш низ жолтиот дожд...
Трчаш.
Немилосрден кон себеси,
низ патеките на денот,
кон зраците на Сонцето...
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со кои сме се родиле,
знаеш ли?
Хоризонтот, портокалов е,
Портокалово е кога
црвениот фустан од зајдисонцето 		
портокалов станува,
бубамари собата е преполна,
Бубамарата среќа носи,
со секое ново изгрејсонце.
Низ облаците е портокалово. Гледаш ли?
На образите румени,
поцрвенетата срамежливост
на денот кој доаѓа и заминува,
станува портокалова.
Денот кој ќе осамне радосен е таков...
Портокалов ден, доаѓа. Чувствуваш ли?
Бојата весела,
доаѓа со вистината,
на вратите чука немилосрдно таа.
Само Крвта, не портокалова.
Црвена е, врела, моја.

учесници во големата сага на историјата. Што се
однесува до оската, или клучниот историски настан околу кој се гради дејствието на романот, колегата на Игов, (нам добро познатиот) Алек Попов,
вели дека тој се занимава со „еден од најтрауматичните периоди во поновата историја: превратот
од 9 септември 1944 година и последователните
политички репресии“. Бугарскиот прозаист Христо
Карастојанов, пак, додава дека ликовите во романов се вовлечени во „еден од најболните мигови на
бугарскиот XX век, чијшто спомен и денеска непомирливо нè разделува, преку бездната од седумдесет години: Народниот суд“.

Осврт
УДК 821.163.3-31(049.3)

ОД СИТЕ, НАЈВИНОВНИ
СЕ ПОЕТИТЕ, А
НАРОДОТ Е ВО ПРАВО
И КОГА ГРЕШИ:
ОСВРТ НА РОМАНОТ
„КРОТКИТЕ“ ОД
АНГЕЛ ИГОВ
Елизабета Баковска
Романот Кротките од современиот бугарски писател Ангел Игов (1981) се појавува на македонски
јазик шест години откако тој во својата држава ја
доби престижната национална награда „Христо Г.
Данов“. Она што е веднаш очигледно е дека оваа
книга се надоврзува на светските (модерни) текови на т.н. историографска проза: од една страна,
таа скицира еден историски миг, со обилно реферирање и реконструкција на историските факти, со
именување на историските личности и со доследно
цитирање редица историски и архивски документи.
Од друга страна, овој роман ваквата фактографска
скица ја дополнува со фиктивни (или фиктивизирани) настани и личности што се сведоци и активни

Иако бугарската книжевна јавност генерално се
изјаснува со пофални зборови за квалитетите на
ова дело, самиот автор во едно интервју вели дека
„кога човек седнува да пишува за една таква тема,
не треба да очекува дека потоа ќе го опсипаат со
цвеќиња“. Ова невидливо, а присутно чувство на
општествена нелагодност (речиси зазор) во однос
на конкретната временската отсечка од современата бугарска историја со која се зафатил Игов за
нас можеби ќе стане појасно доколку накратко се
наведат познатите историски факти во врска со
неа. Имено, на тој 9 септември 1944 година (што е
и почетната точка на романот), во Бугарија се случува преврат (со поддршка на Црвената армија)
и на власт доаѓа Комунистичката партија. Против
дотогашната фашистичка власт, предводена од
премиерот Богдан Филов (инаку археолог, за нас
познат како човекот што прв ги објавил вредните
наоди од охридско Требеништа, случајно откриени
од бугарската војска во 1918 година и однесени во
Софија) се водат судски процеси пред т.н. Народен суд (тело сочинето од обвинители и судии што
најчесто биле луѓе без претходна правна наобразба, но требало да ги претставуваат широките народни маси). Резултатот на овие неколкумесечни
судски процеси се смртните казни за 22 министри,
67 пратеници, 47 генерали и 11 члена на кралското
семејство, сите стрелани во еден ден. Народниот
суд потоа продолжил со судења на пониските
ешалони на претходната власт: 135 судски случаи
во текот на следната година што завршиле со егзекуција на над 2 700 лица, доживотен затвор за
над 33 лица и прогон за 1 2000 лица. Педестина
години по овие настани, во 1998 година, Уставниот
суд на (една поинаку општествено уредена) Бугарија ќе го прогласи постоењето на Народниот суд
за неуставно и како резултат на тоа, сите негови
одлуки за ништовни. Така, осудените и стреланите
во периодот при крајот на Втората светска војна и
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непосредно по неа се всушност аболицирани. Малку подоцна, во 2011 година, 1 февруари (датумот на
масовното стрелање) во Бугарија е прогласен за
„Ден на сеќавање на жртвите на комунизмот и тоталитарниот режим“.
Имајќи го сето ова предвид, не зачудува ниту интересот ниту резервата на бугарската јавност кон
романот на Игов. Имено, со менувањето на власта
во Бугарија во 1944 година, местата ги менуваат и
злото и доброто, црното и белото, за пак да направат
рокада во 1998 година. Реконструкцијата и преиспитувањето на историјата некако автоматски се сметаат за легитимни кога се наметнати (често по пат
на сила) од страна на државните структури. Но, кога
реконструкцијата и преиспитувањето се случуваат
во книжевноста (или во уметноста во погенерална
смисла), легитимноста на тој чин многу полесно се
проблематизира, можеби затоа што вистинската
уметност ретко функционира во строго одредени,
бинарно закрепостени поделби на добро и лошо,
исправно и погрешно. Впрочем, таа [книжевноста,
уметноста] ги поместува и ги релативизира токму
границите меѓу спротивностите, зашто, со зборовите
на самиот Игов: „нештата се посложени“. Затоа, како
што пишува во еден осврт1 , неговиот роман „штедливо искажува морални судови и останува пофално
неутрален во споредбите меѓу неколку подеднакво
бесмислени и големи зла спротивставени во матриците на цивилизациските и личните истории“.
Доколку, пак, се погледне малку пошироко од историскиот наратив во кој е врамен романот, она што
секако е посебно за него е фактот што тој во себе
носи одлики на уште два (традиционални) жанра:
тој може да се чита и како античка трагедија и како
филозофски трактат. Преку јасната библиска алузија во насловот на романот („Блажени се кротките,
зашто тие ќе ја наследат земјата!“ – Матеј 5:5, Нов
завет), која се подвлекува и со неговите завршни реченици („А книгата на твојот живот ќе ја пишуваме
ние: луѓето зад аголот, оние што се провлекуваат
во историјата, ситни и незабележливи, надарени со
безброј очи: кротките кои ќе ја наследат земјата“) во
романот се идентификува гласот на субјектот/нараторот, или поточно, нараторите. Според принципите
на античката трагедија, тоа повеќегласно ние е хорот што го сведочи дејствието, оној, што од аспект
на сезнаечки раскажувач нè информира нас (публиката) не само за настаните, туку и за сите аспекти на
внатрешните видувања и доживувања на тие настани од страна на протагонистите (на трагедијата). Но
1

www.shadowdance.info/magazine/books/krotkite
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она што е специфично кај Игов е тоа што овој хор ја
проширува својата вообичаена функција – тој од самиот почеток директно му се обраќа и на главниот
лик во оваа приказна: „Тоа беше ти... Ние те познаваме, Емил Стрезов, со месеци и години го следевме
секој твој чекор...“ (Кротките 5). Така, станува јасно
дека хорот не е туѓо тело, тој не е стилски елемент
накалемен врз делото од страна на авторот, туку
тоа се гласови на луѓе што реално постојат во нарацијата, како учесници во приказната (или нејзини
сведоци). Тоа се всушност жителите на софиската
населба Јучбунар, онаа населба во која најчесто
со децении се населувале дојденците во Софија
(а по Берлинскиот конгрес особено и многумина
Македонци). Тие се оние „снаодливи луѓе“, зашто,
како што и самите велат, „дојде ли нова власт,
таа секогаш има потреба од локални момчиња да
ѝ кажат што е, како е, што зборуваат луѓето, кој ја
држи црната берза во квартот и кој фашист каде
се крие“ (Ibid 39). Или, тие се гласот на „обичниот“
народ, оној, што „во својата севкупност, никогаш не
може да згреши“ (Ibid 117), зашто неговата приспособливост е апсолутната непроменлива среде сите
релативни вредности на променливите времиња,
или: таа е нивниот единствен можен начин за преживување. „Во пожарот на историските случувања,
некои луѓе ќе изгорат, други ќе прегорат, а потоа
кротките ќе се сместат на некој релативно пријатен
и удобен начин“, вели Игов во едно интервју.
За призвукот на античка трагедија секако придонесува и главниот протагонист, Емил Стрезов. Со
сиот терет на своето мачно, сиромашно потекло и
комплексите на своите неостварени лични и професионални амбиции (љубовта кон комунистичката активистка Лилјана, но и прилично невпечатливиот поетски опус), тој добива шанса (или барем
така се чини) да стори нешто важно. „Не се беше
борел, но имаше желба да се бори; имаше ентузијазам и револуционерна правна свест што ќе обезбеди справедлива процена“ (Ibid 74). Прифаќајќи
ја функцијата на народен јавен обвинител и фокусирајќи се целосно на разоткривање (или создавање) на случајот (или вината) на навидум случајно избраниот, прилично безначаен поет Штилијанов како епитом на злото, во Стрезов се сублимира
природата на трагичното, токму во античка смисла
на зборот. Барајќи оправдување за сопствената
улога во настаните во кои се наоѓа, а истовремено трудејќи се да ја апострофира важноста на таа
улога, се чини дека тој не е сосема свесен за комплексноста на ситуацијата во која се нашол. Токму
во таквиот негов став е неизбежното, судбинското,

фаталното, зашто тоа „се создава во ситуациите во
кои главниот јунак или херојот по грешка доаѓа во
неблагопријатни ситуации и проблеми кои, најчесто, произлегуваат од неговата вообразеност, горделивост, дрскост... или од незнаење. Трагичниот
судир... е нерешлив и го води дејството на трагедијата кон трагичен завршеток на херојот. Притоа
судирот помеѓу единката и објективните сили (божествени или општествени) води кон пропаѓање...
Трагичниот херој, најчесто, на тој начин е носител
на ‘трагичната вина’, односно на ‘вината без вина’“
(Џепароски). Неизбежноста на пропаста на трагичниот херој на Игов не може да ја спречи ни гласот
на разумот (овде даден преку Евреинот Елијас) што
го повикува на емпатија, ниту пак цинизмот на хорот кога вели дека улогата на Стрезов во дадениот
историски миг е сосема небитна и дека тој е таму
„да пополнува број“ (Кротките 118).
Третата, не најмалку битна одлика на делото е неговата филозофско-полемичка природа.
Суштинските прашања за природата и за големината на злосторот и на вината, а особено за спроведувањето, поттикнувањето, одобрувањето или
премолчувањето на злосторот се присутни и во
внатрешните монолози на ликовите (пренесени
од хорот) и во нивните дијалози. Така, Стрезов и
Елијас се обидуваат да ја објаснат и да ја измерат
големината на вината на поттикнувачите и одобрувачите на злосторот (т.е. пропагандистите) наспроти вината на неговите спроведувачи: впрочем,
може ли убедителноста на зборот на еден човек
да го поттикне другиот (или другите) на злостор?
Наспроти воспалената осуда на Стрезов во однос
на вината кај поттикнувачот, Елијас тврди дека таа
е едноставно немерлива: „ако некој со пишување и
говорење ја направил можна климата, во која биле
извршени тие злодела... желбата да ја формулираш со кристална јаснотија неговата одговорност
е илузорна мечта. Мислам дека секое време има
своја клима, свој цајгајст, што ги прави можни определени безобразија, а исклучува други“ (Ibid 130).
Вака всушност се проблематизира самата човечка
способност да ја сфати универзалната природа на
злосторот – во рамките на одредена идеолошка
матрица и во времето кога таа идеолошка матрица
ја има моќта да управува со општествените процеси, и судењето и убивањето и одземањето имот се
сфаќаат како спроведување на правдата, а не како
чин на насилство над човечки суштества. Слушајќи
ги сведочењата во судот, и самиот Стрезов почнува
да сфаќа дека „казната се претвораше во одзмазда и сè стануваше долно“ (Ibid 159), па на крај бега,
како што велат кротките, од себеси, од сопствена-

та кожа, од сопствената сенка.
Иронично, во романот единствената недвојбено јасна вина не е онаа на воените злосторници,
туку онаа на – лошите писатели. „Виновни се зашто се жални слуги, подлизурковци, некадарници, џган од секаде... И некадарни бе, ѓавол да ги
земе! Барем да умееја да пишуваат!“ (Ibid 113) вели
Крумов, уредникот на Стрезов. Така, се покажува
дека под површината на етичките причини за барањето смртна казна за поетот Штилијанов, лежи
нешто сосема друго. Обвинителот Стрезов, исто
така поет, всушност бара на смрт да се осуди лошата книжевност, комичниот шунд на наменските, програмски статии (со ретро наслови како „За
штетното влијание на болшевичката пропаганда
врз традиционалните добродетели на Бугаринот“).
И тоа не само памфлетистичките чкрабаници на
Штилијанов, туку и неговите сопствени, оние патетични љубовни стихови на кои тој самиот ќе им
пресуди и пред воопшто да ги објави. Или, од сите
ремсисти, легионери и војници, највиновни се поетите, тогаш кога не успеваат да создадат убавина
што би можела да го спаси светот.
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(1978, Скопје). Книга за употребата на псевдонимите, лажното, скриено или книжевно име со нагласена присутност во традицијата и континуитетот
на македонската книжевност во XIX и во првата
половина на XX век. Време кога македонствувањето било забранета тема/дејност, строго контролирана и казнувана со што се забавувал и се усложнувал процесот на националната идентификација
и афирмација, особено во најтрајниот дел на себепресоздавање во одговорноста пред пишаниот
збор. Она што треба веднаш да се нагласи, да се
повторува и да не се заборави мигот на појава на
оваа наша македонска насушна книга е фактот
оти младиот и плоден писател и научен истражувач Ковилоски завршил работа што сама по себе
е проектна институтска/тимска обврска. Оттука е
чест и задоволство да се пишува за него.
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КНИГА ЗА
СКРИЕНОТО ИЛИ
КНИЖЕВНО ИМЕ
СЛАВЧО КОВИЛОСКИ, 2021,
„РЕЧНИК НА ПСЕВДОНИМИТЕ
ВО МАКЕДОНСКАТА
КНИЖЕВНОСТ ОД XIX ВЕК“,
СКОПЈЕ, СОВРЕМЕНОСТ

Васил Тоциновски
Возбудата и среќата се немерливи кога во раце
се има нова книга што била долго очекувана. Станува збор за дело без кое истражувањата во книжевноста едноставно се невозможни, а тоа ќе рече
оти понатаму остануваат многу неодгатнати тајни
и дилеми. Посебно кога станува збор за прашање
како што се псевдонимите кои постојат откако постои писмото, како еден посебен и единствен знак
со строга математичка прецизност одредувајќи/
идентификувајќи ги зборот, авторот, просторот
и времето. Ете ја таа книга насловена Речник на
псевдонимите во македонската книжевност од
XIX век со авторскиот потпис на Славчо Ковилоски
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Речникот сам по себе е отворена книга за катадневно восприемање нови информации и податоци. Целта на нашиот труд е да презентираме
што поголем број македонски автори од XIX век
коишто поради најразлични причини се одлучиле да го скријат својот идентитет. Во причините сега нема да навлегуваме, но впечатокот
е дека постои богата литература од автори
што потекнуваат од Македонија, без разлика
на нивната идеолошка и политичка припадност,
а коишто останале непознати токму поради
псевдонимите. Ние се обидовме, колку што можеме во овој момент, да ги презентираме само
оние псевдоними за кои со голема сигурност сме
утврдиле дека им припаѓаат на одредени автори. За таа цел, нашето истражување одеше во
хоризонтала и во вертикала, што значи дека
приодот на проблематиката беше аналитички
и синтетички што, всушност, читателот ќе
може да го увиди при користењето на речникот,
забележува Ковилоски. Станува збор за дело што
е безрезервна потреба за научните работници и
секако за пасионирани љубители на книгата во
толкување и вреднување на автори и дела, појави
и пројави, манифестации и процеси во книжевноста. Во книгата се поместени автори во 202 одредници, додека бројот на псевдонимите и други
именувања изнесува 640 единици. Во првиот дел
од книгата авторот пишува за природата на лажните имиња. Во стожерниот дел тоа се псевдонимите и анонимите во македонската книжевност
од XIX век, системно и аналитички разгледани се

прашањата за природата на псевдонимите, анонимите во македонската книжевност, иницијалите и
скратениците, познати дешифрирани псевдоними,
проблемите на псевдонимноста и за значењето на
прашањето на псевдонимите. Дополнувањето или
поточно дорекувањето кон темата/темите го содржи и додатокот за нивно теориско спознавање.
Вториот дел е насловен: Анализа и синтеза. Во
изворни објави дадени се псевдонимите, графонимите, иницијалите итн., регистрирани се весниците
и списанијата во XIX век, до 1912 со неколку исклучоци до 1914 година. Наведени се 160 весници, списанија и календари. Ковилоски е практичен човек и
автор, па можеме да речеме дека негово огледало
е кажувањето/пишувањето за начинот на употреба на изданието. По него редоследно се: аналитичко-синтетичкиот дел (псевдоними, иницијали,
графеми, латиница, само име/само презиме), други
псевдоними и именувања и родени имиња. Приврзаноста на авторите кон татковинските завети особено се нагласува со ново именување или само додавање на именката Македонски (во проблеми на
посевдонимноста). Авторот меѓу другото, забележува оти измисленото име како по некое непишано
правило имало машки предзнак и претставувало
вообичаена практика за жените што се впуштиле
во писателски авантури. Застапеноста на авторите
во себе како смисла на писателско, публицистичко
или новинарско дејствување, не ретко обединето
во еден автор, го има знакот или поточно творечката тенденција во големата македонска тема. Така
сами по себе се наметнувале псевдонимите за да
се преживее, да се сочува животот и да се продолжи светата работа најчесто како родољубива обврска и со збор учествувајќи во борбата за извојување
на своите национални и социјални права и слободи.
Без една ваква стратегија за понастрана од очите
и од срцето на светот/јавноста, од политиката, политиканството и дипломатија, од туѓите интереси и
пропаганди, негирањата и интригите ќе можеа ли
да постојат организираните акции на македонските чеда Ѓорѓија Пулевски, Петар Поп Арсов, Крсте
Мисирков, Димитар Чуповски. Нивниот пален знак
беше и остана Македонија.

ги потврдува со своето ново и вредно дело Речник
на псевдонимите во македонската книжевност
од XIX век. Земајќи ја врз себе задачата за оваа
книга, всушност се натоварил со работа што бара
многу труд и знаење, умеење и трпеливост, селективност и прецизност, време и простор, недоброј
исчитувања и истражувања, та како и неговите
претходници, застапените автори во Речникот, со
себе ги носел љубовта и обврската да се остави
трајна трага за себе и за другите и за другото. Станува збор за книга во која точно се мерени и премерувани книжевните податоци, аргументите, етиката и естетиката на времето и просторот што сами
по себе го профилираат творецот како нивна свест
и совест. Призавршувајќи, сакаме да нагласиме
оти една ваква работа/книга бара и дарба, умешност и знаење. И совршена рамносилност меѓу нив
за да се дојде до едната и единствена вистина. Со
делото што е пред нас Славчо Ковилоски тоа на
најдобар начин го покажува, го потврдува, та оттука таа како отворена книга ја очекуваме и во едно
идно, ново време за ука и поука како се сака и како
се работи.

Големата приврзаност и љубов кон македонскиот
книжевен XIX век, противречениот, најзначајниот и
судбоносен период за македонските писмо и јазик,
Славчо Ковилоски на најдобар/достоинствен начин
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Македонска поетска сцена
УДК 821.163.3-1(049.3)

СЛЕМ ПОЕЗИЈА
ЦВЕТА КОЛЕВА
Кавадарци

Мажена жена со два сина, врзана на умот и
вели „наизуст научив, нема совршен изговор
на малите чувства што ги викаме емоции“.
Слемот ја влече оти тука има слободни пет
минути и око не ѝ трепнува.

ТЕКОТ НА МОИТЕ МИСЛИ
„НА ЦРНА МАГАРИЦА“
Коските жешки крцкат како во зимите наши мразот
Сега плови полна месечина низ листовиве модри
Засенува, заесенува навечер
како денски барана сенка
дур озеленетиот листов раскош
си подава жар
со сонце невагано...
Коските жешки крцкаат како во зимите 		
наши мразот!
Еј... длабоко во очите,
се погледнуваме в очи,
таму ни стојат ѕвездите од небото
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малку лути
нè касаат комарците настојчиво
за нашата замаеност
Коските жешки крцкаат како во зимите
наши мразот!
Аууу....
Забележуваш?
Забележувам, не е како порано...
Како порано, на време во невреме.
Оти не е порано...
Текот на моите мисли
Ќе крцкаат, крцкаат, крц,
сè изместивме од ненаситно
остварување соништа
и сонце и месечина поместивме
на друго се застанати
стручно кажано стасани сме до
,,справувањето со климатските промени“...
Ти текнува? (Ти текнува на што мислам...)
Да, од нас почна, од сите нас по малку...
Да, од нас почна, од сите нас по малку...
Да, од сите нас по малку...
Ти текнува на што мислам?
Ти текнува на што мислам!
Ти текнува на што мислам.
Текот на моите мисли.

ПЕРО САРЏОСКИ
Тетово

Роден со дива ѕвезда во очите... живее со оган
во градите... самотен талкач по планините...
со остра жива реч делкана по белите чаршафи на мислата... пејач... учител... талкач...
љубител на човечкиот подвиг кон вечноста...
писател, преведувач, професор, истражувач
на скриени предели на душата...

KEEP CALM AND ROCK’N’ROLL
И не е битно што ти не си тука
ниту што над нас неброени ѕвезди трептат
којзнае каде
таму некаде
венее еден цвет...
И не е битно што светот е во хаос
што човек нападил на човека ко волк
којзнае каде
таму некаде
плаче дете в сон...

И не е битно што знаеме кој на крајот губи
ние гласаме – тие владеат
којзнае каде
таму некаде
лета младост пустa...
И не е битно што животот мине
во јадови пусти замаен ќе згине
којзнае каде
таму некаде
самува човек стар...
И не е битно што веќе „сѐ се знае“
што секој е сведен на follow и на like
којзнае каде
таму некаде
царот е сепак гол...
И не е битно што царот е гол
Keep Calm and Rock’n’Roll

МАРИЈА ГРУБОР
Велес

Дипломирана психологинка и психотерапевтка во обука, но и поетеса, фотографинка и неуморна ковачка на нови начини за свој израз.
Објавила две поетски збирки, Ликвид (2009) и
Водата нешто носи (2015), а моментално работи на третата. Најмногу сака цвеќе, ананаси и
вистина. Во слободно време дише длабоко и
плива спротиводно.

МИЛИОНЕРКА
викендов ќе бидам милионерка!
ќе јадам од скапата туна, ќе скокам од јахта
ќе си го бришам газот со илјадарки и ќе си купам
скапа авионска карта
до центарот на крајот на светот
– жолтата куќа со виолетови ќепенци, трета одлево –
во неа ќе ме масираат Филипинци и ќе пијам свежи
солзи од девици
а статистиката на пролиена крв на Истокот ќе
препуштам да ми ја води секретарот
викендов сум милионерка
и ќе му дадам бакшиш
и на чичкото од маалската продавница

која инаку сакам да ја запалам
зашто тоа дртало никогаш не ми вели „добар ден“
ќе оставам мачката да ми ја чува
онаа пријатна дама од стан 24А
и ќе ја платам Кардашијан да им ги чисти 		
вецињата на конфекциските работнички од Бурма
и ќе имам пари, сфаќате ли
ќе можам да ги јадам кога сум гладна да ги 		
залепам на себе кога сум ладна
и со нив да купувам соништа како од излог 		
да плаќам да ме љубат кај ќе стигнам
да го испијам сиот бурбон на планетата по ред
и патем да го спасам секој цвет и сечиј свет
а најважно од сѐ ќе ми остане златник-два
да му платам нa бродарот на Адот
да пушти некоја пијачка од мене отаде Шанкот.

ИСТОК УЛЧАР
Скопје

Политички некоректен љубител на црниот хумор; мрчатор способен да говори и против она
со коешто се согласува.

ЈАДОВИ
Од раѓање живееме во неизгаслив пожар,
којшто ја јагленосува нашата груба кожа.
Замоци на гневот спроти храмови на гревот;
Умртвени чуварите на законот и редот;
Двогледи насочени кон ладните ќелии,
набљудувајќи го пулсот во нашите артерии;
Серии од блудови под чаршафот на честа;
Оттуѓеност и страв се закоравени во свеста.
На чедоморство жртви од гладната татковина;
Татко ни е запчаник, а мајка ни – оска.
Робови апатични во злобна машинерија;
Тронови подигнати во недостижна прерија;
Тролови пируваат низ котлината пуста.
Со занемени усти – и Русо и Заратустра...
Кошмари и врева ни се вгнездени во главите.
Приклештени сме вечно меѓу забите на ламјите.
Ни треба нов Хитлер. Ни треба нов Нерон.
Ни треба нов монструм да го уништи ѕверот,
кој дење своите поданици ги регрутира,
а ноќе тие против него ги егзекутира.
Тој е виновникот што природата ни умира,
што бедникот по клетникот со камен удира.
За сите овие лебарки Пеколот е претесен,
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а ретко веќе кој оди на Кровот Небесен.
Не здогледувам погледи со ведрина задоени.
Очи сечии со чемер, очај се обоени.
На челата се читаат сите нивни јадови.
Бесот им се лее бурно низ крвните садови.
Па, како да си весел штом со сила те издвојуваат –
штом слепците за знаме или бог ќе завојуваат?
Едни велат: „Голем Исус“, други: „Голем Алах“.
Светов сакам да се претвори во Јан Палах.
Измачените тела ни се валкани и суви.
На криците за спас спасителите се глуви.
Гнилежот е светец над оваа тврда почва.
Поделбата на класи гласи: срнечка и волчја.
Радоста ги напушти нашите трошни домови.
Седумте смртни гревови се сега нови богови.
Измамничката хартија ни владее со прстите,
а имаме и доблест, образ со нив да се крстиме.
Етерот боледува од злосторот на чадот,
кој ги сее сите јадови создадени во Адот.
Не го пронаоѓаме Сентерлевиот рид,
зашто умовите ни ги труе господинот Флик.
Над нас грее сонцето со име Телевизор,
што ни проектира лажно светол дневен призор.
Но вистината ќе пристигне во миговите ноќни.
И тогаш ќе сме слободни. Тогаш ќе сме моќни.
Се к’ти ноќта црна.
Се рути карпа – мрак.
И петли в село пеат.
И зората се зори,
над карпа в крв се мие.
И темнината пие.
Силно светнал ден.
Силно светнал... Ден?

ИГОР ТРПЧЕ
Прилеп

Се викам ИгорТрпчЕ и во Прилеп живеам,
да свирам не знам многу ама сакам да пеам,
пијам „Крали Марко“, Марко Цепенков читам,
на работ одам и за леб некогаш питам, ама не
ми е гајле, не ми е срам, шо сакам си прам!

ЕКС СТЕРНАТА
Се затрупавме со партали, со бубаќ, со најлони
со полни вреќи од кинески пазари,
со надојдени води и прскани овошја
набилдани пилиња и луди говеда.
Се токмиме со засукани ракави,
засукани мустаќи, стокмени веѓи
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и прсти што покажуваат знаци.
Без зраци и зрачења
Без созвучувања
Без созерцувања
Без звук
Немо
О…!?
Ќе тонеме ли пак слепо
Ќе речеме историјата се повтори
Ќе ни е крива од комшијата фамилијата
и биографијата
Ќе се определуваме според географијата
или според ликата и приликата
или според политиката???
И како во туѓи чејли облечени
маршираме в место
по логиката на информатиката
вмрежени во сенародното оро
не престануваме да бидеме
робови на електриката
зависни од нафтата
желни за профит
на огромна штета
на природата сета
света!
О…! Сѐ затрупавме, сѐ потопивме,
се потоморивме, се изнавикавме
и пак и пак не се искажавме
не се докажавме
не најдовме доволно разум и сила
да не го избереме патот
кој добра намера го поплочила.
Сѐ затрупавме, со ѓубре, со отрови, со пластика.
Ни недостасува ментална гимнастика.
Кабли, полначи, батерии…
Лоши преводи и синхронизации на турски серии.
Се преполнивме со дезинформации
дезинтеграции, децентрализации…
Црни хроники и полициски акции.
Се изнаслушавме експертски реакции.
Се збиравме по митинзи – контра митинзи
Се изнаплукавме по личности, по улици
по згради и скулптури…
Се испотепавме ко карикатури
ко восочни фигури
оставени на сонце.
Поради недоразбирање
и различности…
И пак и пак,
не знајме шо прајме.

на која беа наредени неколку пресно месени леба,
завиткани во бело платно како бебиња. Одеше кон
блиската фурна. Само тој што го пробал, знае колку
беше сладок тој леб кога мајка ми ќе го донесеше
од фурна, штотуку печен и малку поцрвенет. Не
знаеш што е послатко, неговиот вкус или неговиот
мирис. Постојат безброј празници, но не верувам,
не сум сигурен дека постои празник на кој се слави
лебот. Ако не постои, треба да постои, ако го нема,
треба да го има. Не за бадијала велат за некого: добар како леб, а за лебот велат: мек како душа. Меѓу
душата и лебот постои нераскинлива врска, каква
што е врската меѓу мајката и детето.

Современа македонска проза
УДК 821.163.3-32

КАКО ГИ
ЗАСАКАВ ЛУЃЕТО
Петар Петрески
Тој ден го видов светот од високо, првпат во мојот
мал живот. Горе си бевме сами, јас и небото и мирисот на свежото пиво. И не можам да речам дека
тивкото ветре, кое меко се намотуваше околу мене
како невидливо платно, кај мене не предизвикуваше
чувство на блага зашеметеност, да не речам, слатка
опијанетост, зачинето со летот на ластовицата која
со молњевита брзина ги сечеше нијансите низ синилото, правејќи седело под моите нозе.
Тогаш имав шест години и не знам дали сакав да летам. Гонет од љубопитноста, а можеби не помалку
и од привлечната магија на неизвесноста, тоа утро
се искачив на највисокиот дел од пиварницата во
којашто привремено живеевме, се приближив досамиот отод рамниот покрив (забележав дека прстите
од босите нозе веќе го беа надјавнале работ од покривот) и така вкочанет стоев неколку минути, обземен
од необичноста на мигот. Мојот поглед се шеташе по
небото, ги впиваше неговите бои, се воодушевуваше
од неговата широчина, за потоа одеднаш да се устреми удолу, забивајќи се во земјата како копје. Тогаш
ја сетив промената. Ја сетив огромната разлика меѓу
она што се нарекуваше небо и она што се нарекуваше земја. Нејзината неопислива, непоимлива сила на
привлекување го ползуваше мојот поглед како јаже
да се искачи до мене и влезе во мене, тегнејќи ги моите мисли кон неа. Јас и моето тело бевме подготвени за скок. Не, не чувствував страв, чувствував убава
возбуда. Едноставно, сакав да скокнам.
Токму тогаш, како во добар филм, работите се надоградија. Од десната страна ја здогледав мајка
ми. На главата, на која беше кружно поставена нејзината здиплена шамија, ја носеше штицата за леб,

Виканав: Мамо! Мајка ми продолжи да се движи со
рамномерен чекор како да не го слушна мојот глас.
Викнав уште посилно. Мајка ми како да беше глува.
Си одеше стамено, со тврд чекор и со лебарската
штица на глава, не погледнувајќи ни за милиметар
нагоре, а толку сакав да ме види како скокам! По
малку станував нервозен. Да, во мене имаше и лутина. Бев збунет. Мајка ми се изгуби зад една зграда од пиварницата. Кучето Херкул трчаше по неа.
И тивкото ветре си замина. Ја снема и ластовицата,
заедно со сонцето кое се пикна во џебот на еден
облак. Тишина, долга и напната. Погледнав надолу.
Зошто мајка ми ме остави сам во височиниве? Си помислив, а можеби и не си помислив, туку сега мислам дека тогаш така сум помислил, колку е убаво
да паѓаш, а никогаш да не паднеш. Бев подготвен
за скок. Долу ме чекаше земјата. И пак, како во добар филм, во најкритичниот миг, се случи голем пресврт. Слушнав глас од зад мене, машки глас, глас од
некој чичко: „Малечок, сакаш шеќерче“. Тој машки
глас како да имаше раце. Беше такво изненадување
за мене што ме натера веднаш да се завртам. Зад
мене, на оддалеченост од неколку метри, клечеше
еден чичко со испружени раце. Прстите од едната
рака му беа собрани во тупаница, додека лицето
му се смешкаше и потсетуваше на расцветана булка. „Дојди, ќе ти го дадам најслаткото шеќерче на
светот. Дојди малечок, дојди“ повторуваше насмеаниот чичко, подавајќи ми ги раширените раце меѓу
кои можеше да се смести половина небо. Подголтнав, устата ми се полнеше со плунка. Тргнав накај
него, заборавајќи на летањето. Тој тогаш скокна, ме
зграпчи и ме прегрна, шепотејќи ми на уво: „Малечок, ти повторно се роди“.
Носејќи ме на раце, слеговме по скалите долу каде
што ме пречека мајка ми која безгласно плачеше.
На земјата, покрај превртената штица, лежеа трите
пресно месени леба и дишеа. Погледнав во дланките на чичкото. Беа отворени и празни. Погледнав
во неговите очи. „Извини“, ми рече, „те излагав малечок“. Во неговото десно око забележав солза. Не
успеа да ја задржи, падна врз мојата коса како тешко камче. Херкул не плачеше, само набљудуваше.
Оттогаш ги замразив шеќерчињата, ама ги засакав
луѓето. Сѐ уште сум во убедување дека не погрешив.
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ДА ОДИШ
Одиме. Заедно. Со ѕидовите.
Пред себеси.
Кој ќе се откаже. Уште има шанси.
Дека подигнувајќи се. Повторно.
Гордо. Или сосема расплакан.
Пред својот единствен ѕид ќе застане.

Кој нема да се откаже. Ќе стане ѕид.
Штит и препрека. Истовремено.
За оние што доаѓаат. Зад нас.
Како во темница. Искуства.

Препеана поезија
УДК 821.163.4(497.6)-1

ПЕСНИ

Предраг Бјелошевиќ
Предраг Бјелошевиќ (Бања Лука, БиХ,
1953) е поет, преведувач и драмски писател, претседател на Здружението на писателите на Република Српска во Бања Лука.

ПАЃАЉЕ, КРЕВАЉЕ
Паѓање. Само паѓање. Крева.
Господи. Колку пати падна.
За така високо.
Над сите и сѐ.
Се воздигна.

ВО СОНОТ, ПРЕДВОРЈЕТО НА НОВИОТ СВЕТ
Остани што подолго во својот сон.
Предворјето на новиот свет.
Таму каде што не те чека никој.
Никој.
Ни Оној. Кој те фалеше.
Уште вчера.
Ќе бидеш. И нему на радост.
На својата среќа. Од него лично.
Приведен.
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Кој нема да се откаже. Ќе стане ѕид.
И за сите оние. Кои нас наивно.
Со подзинати усти не следат.
Мислејќи. Дека сме ѕидови.
Само поради нив. Кои доаѓаат.
Ги прескокнавме.
Надевајќи се. Дека се.
Што е прескокнато.
Пред нив.
Нема да мораат и самите. Да го прескокнуваат.

ВО МИГОТ НА РАСОНУВАЉЕТО
И кога ќе се расониш.
Повторно ќе стоиш.
На страшното тло на стварноста.

Сѐ околу тебе ќе биде исто.
Нечиј остварен сон.
Низ животот ќе те води.
Но небото на твоето око.
Ќе ти стане тесно.
Движењето по патот.
Здодевно и бавно.
Зашто ти би сакал. Сѐ.
Побрзо. А повеќе.
Сега.
Зашто ти би сакал. Историјата
на иднината. Да ја осознаеш.
Што израснува сѐ.
И на тебе за инает. Блеска.
Од твојата искра.
На сонуваното искуство.
Превод од српски на македонски јазик: Христо Петрески

Современа македонска проза
УДК 821.163.3-312.6(082.2)

„ОД МОЈОТ
ЖИВОТ“ (ИЗВАДОК)
Иван Трпоски
Извадок од најновиот автобиографски роман на
Иван Трпоски „Од мојот живот“ во издание на Литературниот клуб „Григор Прличев“ (2022) од Сиднеј. Објавувањето на книгата се совпаѓа со неговиот
осумдесетти роденден.

ЗАЧНУВАЉЕ НА БЕБЕТО

тови, на кои никогаш не допрел сончев зрак. Полека, чекај, најпрво да го одврзам појасот за да го
слечам клашеников... Неговите панталони брзо се
лизнаа по нозете и џамаданчето и кошулата, тие се
веќе легнати на засушената есенска трева. Рацете
забрзано им се вкрстуваат по разголените кожи. Се
милуваат по градите, по папоците, по нозете. Лакомо се бакнуваат, онака како што страста нив ги
намамува. Тој е веќе над неа. Милно ѝ душка по
лицето, гушата, градите. Ја стиска по бутовите, задникот, босиците... Со раширени нозе и стиснати
раце околу неговиот врат, таа милно му се предава на љубовното блажество. Блискоста на половите органи, пак, им ги пали нивните страсти и ги
сили кон полова кулминација. Во еден миг и тоа се
случува. Така заграбени ритуалниот љубовен танц
заеднички го одржуваат. Наизменично се стенка,
офка, јачка... Се милуваат, бакнуваат, касаат... Оргазмот е кулминација што ги втиснува телата и ги
присилува за да се спојат во едно. По празнењето
на хормоните телата полека им се опуштаат. Таа
сетно си ги покрива разголените делови од телото,
а тој, накашлувајќи се, победнички ѝ се насмевнува: „Ова ни беше едно од најубавите љубовни доживувања“. „Така нека биде, но немој да си ми рекол дека оваа беше само моја желба“, посрамена
таа му возврати на мажот. Сега облекувај се, ајде
да си одиме додека не нѐ фатил дожд.

РАЃАЉЕ НА БЕБЕТО

(Своја верзија)

Овде е мирно, застани. Седни до мене. Не, немој
овде, ќе си појдеме дома. Дома, каде дома? Знаеш
дека во една соба сите спиеме и мојот родител и
сестри ми и двегодишниот син Диме. Тој, пак, само
да се помрднеме на рогузината, веднаш се разбудува. Жено, седни кога ти велам. Тоде, мало ни почина, ќе ни треба друга рожба. А и воено време е,
може да ме земат војник, па никојпат повеќе да не
се видиме. По убедувањето, таа, засрамена, најпрво
погледна наоколу, за да види да не има некој што
сè уште останал во полето, а потоа полека седна
до мажот. Ете така, не треба да се плашиш, ти си
со мажот, не си со кој-годе. Знам, само се срамам
денски, не сакам да ни се гледаат срамотиите. Е,
ако де, убаво е одвреме-навреме да си ги видиме
и нашите физички облици. Почесто се љубиме ноќно време или кришум и набрзина. Не, испотени сме,
ќе ни биде гнас. Нека сме. Ние сме сопружници и
не треба да се срамиме од тоа. По краткото договарање, тој почна во еден здив да ѝ ја запрегнува
долгата бела кошула, да ја милува по белите бу-

Во топлото неделно претпладне, во новосоградениот дом останаа само мајката Њуба, тетката
Македонка и детето Диме. Другите ги забраа пред
себе биволите и заминаа в поле. Пареата од жешкиот леб се прошири наоколу. Тетката Македонка
му скрши од лебот на тригодишниот внук Диме и
подавајќи му го, го седна на едно трупче во дворот.
Кокошките му се насобраа околу него. Фрлајќи им
по трошка од лебот, тој им се радуваше на нивното
лакомо гракање. Наеднаш таквиот џагор со силен
глас го прекина мајката Њуба која легната на сламата во еден агол од пондилата ѝ вика на золвата:
„Македонке, брзо доаѓај, вади го бебево, тоа е веќе
на врата!“ „Не, несто, јас сум млада и ми е срам да
помогам во таква работа“, засрамено Македонка
ѝ одговори на невестата. Таа ја остави родилката
во морничави стенкања и офкања и избезумена се
растрчува накај деленицата, пред чија врата заврескоте: „Стрино Николице, трчај мори, невестата
Ноумица се пороѓа в пондила“. Бисера, се насмеа,
ги изми рацете и со забрзани чекори влезе кај родилката. Глетката ја збунува. Детето е половина
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надвор, нема време за барање пелени. Таа ѝ клекнува меѓу нозете на родилката и му го постила
својот скутник на новороденчето. Бебето, искрвавено, ослободувајќи се од мајчиното легло, со силен глас го објавува доаѓањето на овој свет. Овој
плачлив крик што го вознемири дваесет и првото
јунско претпладне, полни девет месеци се исчекуваше. Така, сега гласот брзо ги исполни празните
куќни простории, двориштето, цела Долна маала
па сè до сред село допре. Да, така и треба. Нека дознаат мештаните на Волино дека селото се збогати
уште со еден нов волинец, а Македонија со уште
еден нов Македонец. Бисера, држејќи го искрвавеното бебе во својата скутина, ѝ ја објави радосната
вест на родилката: „Неесто Наумице, јуначе роди!
Нека ти е здраво и живо. Голем маж да порасни и
родителите да ги одмени. Детево на тебе наликува. Сега кажи ми каде е ножот за да го пресечам
папочново црево?“ − ја запраша Бисера родилката.
„Не знам, стрино. Немам памет во главава. Видете,
ако не е в ноќви, сигурно Науме го има земено в
поле, пресечете го со нешто, со што било“, болежливо им одговара родилката. Македонка го здогледа српот што висеше обесен на башлакот, го зеде
и ѝ го подаде на стрина ѝ Бисера. Таа за момент го
вудвосува ’рскавото црево околу сечилото, трга и
папокот го пресече. Па така мајчиниот деветмесечен спој со новороденчето и мајката засекогаш се
прекинува. Мајката, по ослободувањето од својот
пород, стана, се изми и го зеде детето во своето нарачје, го помилува по главчето и уморно прокоментира: „За вакви малечки суштества колкави маки
мајките поднесуваат. Но тоа е дел од човечкиот
живот што мора да се издржува“. По доаѓањето
од поле, Македонка, на своите, во еден здив им ја
објави радосната вест за новороденчето. Секако, во
можностите од тогашните услови, таткото Науме
утешно ѝ се заблагодари на стрина му Бисера, парично ги награди децата што се насобраа за да го
видат новороденчето, а најбогато го награди братчето Диме. Ете, така им се роди третото дете (второ
живо) на брачната двојка Њуба и Науме Трпоски.

Биографија (кратка)
ИВАН ТРПОСКИ
Иван Трпоски е роден на 21 јуни 1942 година во
село Волино – Охридско, Македонија. На 26 август
1968 година го напушта Волино и Македонија и се
преселува во Сиднеј, Австралија.
Член е на Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј од 1979 година, на Училишниот одбор за Нов Јужен Велс од 1980 година, на Друштво-
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то на писателите на Македонија од 1988 година
и на Друштвото на новинарите од Македонија од
1995 година. Со своја поезија настапувал на „Млада
Струга – 1979“ година и на Струшките вечери на поезија во 1987 и во 1995 година, каде што читал свои
стихови на манифестацијата „Мостови“.
Со поезија е застапен во зборниците: „Видици“
(Сиднеј, 1984), „Наши патеки“ (Мелбурн, 1986), „Иселенички поетски меридијани“ (Скопје, 1997), „Охридски литературни творци од Прличев до денес“
(Охрид, 1999), „Коти на копнеж и страст“ ( Сиднеј,
2003), „Ѕуница“ (Сиднеј, 2018), како и во антологиите на англиски јазик: Антологија на македонската
поезија“ (Сиднеј, 1997), во Австралиската антологија „Лигаво огледало“ (Бризбен, 1998), и во Антологијата на 21-от светски поетски конгрес „Отворени
граници“ (Сиднеј, 2001) и „Реунион“ (Сиднеј, 2003).
Исто така е застапен и во енциклопеди во Австралија и во Македонија.
Автор е на збирките поезија: „Површински корења“ (Сиднеј, 1985), „Големиот брод“ (Скопје,
1988), „Оковано море“ (Сиднеј, 1988), „Преселба на
запад“ (Сиднеј, 1990), поемата „Тодорка“ (Скопје,
1995), „Свитило“ (Сиднеј, 1999), „Меѓу две огништа“
(Охрид, 1999), „Немирни ветрови“ (Сиднеј, 2004),
„Њубовна имагинација“ (Сиднеј, 2004), „Зад синиот
бран“ (Штип, 2008), „Угрејсонце во мојот сон“ (Скопје, 2013) и на англиски (Штип, 2013); на патописите: „По патот на сонцето во Македонија“ (Сиднеј,
2000) и „Македонија моја татковина“ (Сиднеј, 2002).
Исто така, тој е автор на книгата „Македонски демонстрации во Австралија“ (Струга, 2004), на книгата со биографскиот запис „Спасе Трпоски – живот и
дело“ (Струга, 2008) и на книгата „Македонија – не
те забораваме“ (Штип, 2016).
Наградуван е на многу конкурси за поезија и проза, но најзначајни се: „Иселеничка грамота“, 1995
година што му ја додели Матицата на иселениците од Македонија за најдобар поет од дијаспората,
Наградата за поезија од Интернационалната библиотека во Квинсленд во 1998 година; Наградата
за најдобра поетска збирка песни на поет од дијаспората што му ја додели Советот на Струшките вечери на поезија во Струга во 2013 година
За општествена дејност има добиено повеќе награди и признанија, меѓу кои: од Општината Кентербери за Почесен граѓанин во 2010 година; Државната награда на Нов Јужен Велс за Сениор на годината во 2011 година; Наградата – Медал заслуги
за Македонија од претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов во 2016 година; Наградата
за афирмација на македонскиот јазик и култура во
Австралија од премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Береџиклијан во 2018 година. и други.

УДК 82:7.079(497.784)

МЕЃУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА
„БИТОЛСКИ КНИЖЕВНИ ПАМЕТЕЊА“
Годинашното единаесетто издание на Меѓународната манифестација „Битолски книжевни паметења“ на Друштвото на писатели „Битолски книжевен круг“ се одржа од 1 до 3 јуни. Станува збор
за манифестација што има изборено сопствено
место и значење во македонската културна мапа.
Она што е карактеристика на средбите и претставува стожерна содржина се бројните и квалитетни
промоции на нови книги што се добитници на наградите „Книжевен круг“, на списанија и изданија
на битолските автори. По свеченото отворање, престижните признанија на конкурсот „Книжевен круг“
им беа доделени на Јована Матеска-Атанасова за
проза, на Никола Илијоски за поезија и за критика
на Даниела Андоновска-Трајковска, и за странски
автор на Гордана Јовиќ-Стојковска. Особено внимание му се посветува и на преводот кој во приопштување нови книжевни дела од една
во друга културна и јазична средина гради
мостови на пријателство, доверба и соработка меѓу народите и државите.
Наградите „Мозаик“ за достигнувања на
странски автори им беа врачени на Катја
Ерменкова од Бугарија, на Звонко Таневски од Словачка и на Виктор Радун Теон
од Србија. На 2 јуни интерес предизвикаа
претставувањата на двата нови броја на
списанието на Битолскиот книжевен круг
„Раст“ и на списанието за книжевност и

култура на српски јазик „Слово љубве“, како и новите дела на битолските автори Елизабета Јончиќ,
Зоран Пејковски, Милица Димитријовска-Радевска
и Славица Гаџова Свидерска.
На двете книжевни претставувања на учесници на
манифестацијата настапија членови на ДПМ: Христо Петрески, Кристина Николовска, Васил Тоциновски, Лилјана Пандева, Димитар Пандев, Златко
Жоглев, Борче Панов, Кире Неделковски, Михајло
Свидерски, Мирјана Стојановска, Диме Ратајковски
и други. Почит и пофалби за организацијата и високиот квалитет на најновото издание на „Битолски
книжевни паметења“ до програмскиот и организациски одбор: Даниела Андоновска-Трајковска, Елизабета Јончиќ и Весна Мундишевска-Велјановска.
В.Т.
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Според директорката на МСМЈЛК проф. д-р Мојсова-Чепишевска: „Јубилејот 55 години непрекинато одржување на Летната школа на МСМЈЛК при
УКИМ е исклучително значаен не само за македонскиот јазик, литература и култура, туку и за нашата
држава воопшто, затоа што токму на оваа школа
се изнедруваат нашите најголеми поддржувачи и
културни амбасадори во светот – странски македонисти. Ние имаме историски долг кон нашите
претходници коишто ги удрија темелите на оваа
школа и кон странските македонисти коишто во
децениите наназад ги афирмираат македонскиот
јазик, литература и култура во светот, но и обврска
кон иднината и перспективите на македонистиката во времето што е пред нас, постојано да вложуваме во развивањето на оваа школа“.

УДК 811.163.3:005.745(049.3)
УДК 821.163.3(062)(049.3)
УДК 930.85(497.7)(062)(049.3)

МЕЃУНАРОДEН СЕМИНАР
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
СКОПЈЕ
Од 17 август до 5 септември во Охрид се одржа 55.
Летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (МСМЈЛК при
УКИМ). На Школата учествуваа шеесет странски
македонисти и слависти од седумнаесет држави
од универзитетските центри од: Австрија, Германија, Грција, Италија, Полска, Република Кореја,
Романија, Руската Федерација, Соединетите Американски Држави, Словачка, Словенија, Србија, Турција, Унгарија, Франција, Хрватска и Чешката Република. Меѓу семинаристите има универзитетски
професори, лингвисти, книжевници, културолози и
книжевни преведувачи. Семинарот го отворија македонскиот претседател Стево Пендаровски, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски и директорката на МСМЈЛК при УКИМ, проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска.
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Семинаристите на Школата (60 учесници од 17
земји) следеа лекторска настава во организирани
лекторски групи за сите нивоа на познавање на
македонскиот јазик (почетно, средно и напредно,
и тоа напредно со две поднивоа, за јазик и за литература). Истовремено беше организирана и преведувачка работилница за сите заинтересирани семинаристи. Промовирани беа и повеќе изданија на
Македонската академија на науките и уметностите и на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.
Ректорот на УКИМ, Никола Јанкуловски истакна
дека: „Оваа Летна школа како една од многуте
активности на МСМЈЛК е исклучително значајна
не само за македонскиот јазик, литература и култура, туку и за нашата држава воопшто, затоа што
токму на оваа школа се калат нашите најголеми
поддржувачи и културни амбасадори во светот,
странските македонисти. Чекориме исправено по
стапките на Конески. И колку се посилни нападите,
колку се пониски навредите упатени на адреса на
македонскиот јазик, литература и култура, толку
сме поисправени како високообразовна и научна
институција, која ги негува и развива македонскиот јазик, литература и култура и образова кадри на
македонски јазик“.
На Школата се одржааа и повеќе предавања на
еминентни истражувачи од УКИМ, за важни теми
за македонскиот јазик, литература и култура (Елка
Јачева Улчар со Ласко Џуровски и Лаза Трипков,
Наташа Аврамовска, Искра Пановска-Димкова,
Кристина Николовска, Катерина Велјановска, Марија Пауновска, Славчо Ковилоски, Лидија Геор-

гиева, Велика Стојкова Серафимовска, Владимир
Мартиновски, Ѓоко Ѓорѓески, Лидија Танушевска
и др). МСМЈЛК при УКИМ конципираше програма
којашто им овозможи нови видици на странските
македонисти и поттикна нови истражувачки потфати со сегменти од македонската култура коишто
претходно не биле дел од програмските содржини.
Евидентното зголемување на бројот на семинаристи во однос на минатите години е производ на
залагањата на МСМЈЛК при УКИМ и посветена работа на лекторатите по македонски јазик, како и на
залагањата на посветениците на македонистиката
од странските универзитети.
По завршувањето на 55. Летна школа, на 4 и 5 септември во Конгресниот центар на УКИМ во Охрид
се одржа и 49. Меѓународна научна конференција
на МСМЈЛК при УКИМ. Годинава, акцентот беше
ставен на „Граматиката на македонскиот литературен јазик“ од Блаже Конески (по повод 70 години од нејзиното објавување) и на творештвото на
Васил Иљоски и на Горан Стефановски (по повод
јубилеите – 120 години од раѓањето на Иљоски и 70
години од раѓањето на Стефановски).

В. К.
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туку пламен барај!
Здивен пламен барај
да осветли и проголта мрак.

ДАРОВНА

Современа македонска поезија
УДК 821.163.3-1

ПЕСНИ

Елизабета Јончиќ
ТИ
ТИ си мојата земја
мојот пат
и срцето мое.
Јас љубам и страдам
под огнен пехар
од страшни примки
скрбно и нажалено...
Нека блесне штитот на сонцето твое
во него е спасот
од смртната сенка.

МОРЕТО ВО ТВОЈОТ НЕМИР
Здроби ги спомените подврзани во врав.
Уништи го твојот страв
што тупоти ко коњски галоп на хиподром
сред поплава од смалена самодоверба.
Занеми ги морските риби да молкне гневната песна
што без престан се пее меѓу два света.
И запри го орото на морските ѕвезди што играат
бесно
на здивени бранови врз обезумена софра.
Што сака морето во твојот немир?
Да се гости ли со твоите солени дребни капки?
Да се бранува и вжили оддесно, меѓу градите?
Здроби ги спомените на гумното од свеста
Отсечи ги јазлите на стравот
тие настојчиви,
срдити,
туберкулозни промени во кревката душа.
Не барај искра во скршен човек
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Те побарав во самовилските коси
да ти го чујам насмеаниот здив
врело што ме раскри
ах, ти, воздишко на мојата вистина.
Но ти ме дарува миговно само
па скришум се стопи во расцветаниот ветар
проструи нежно ко трепетна роса
врз жедната усна на отворен цвет.
Те побарав во прозорецот на изворот
да ти го видам ликот,
и зениците во зелените ѕвезди да ги видам
што ме облегнаа во стапица слатка.
Но ти ме дарува миговно само
па скришум глатко
се слизна низ бистрата вода.
Те побарав во блесокот на светлината
да ти ги грабнам светиите
и светлината пустина што оплодува...
Зашто ти ме дарува миговно само
а сонце ми е срцево за тебе, чист образ на љубовта
ах, ти, воздишко на мојата вистина
и пустина ми е душата, загубен пат во јалово тело
и песна ми е мислата по тебе,
пламнати стихови во поетови пазуви
даровни за тебе, издишко на мојата среќа.

ПОХВАЛА ЗА ЛУДОСТА
Гулабите на покривот
и зрната жито во дворот.
Двојство во самоизмама.
И стравот и гладот се на штрек.
Светнати чевли оставени во различен правец,
сред големиот ходник на одбирот
со одврзани врвки.
И луѓе со искинати чизми оставени
во остриот вресок на немаштијата.
Големата маска преку лицето
затруднето стреми
да ги покрие очите полни со срам.
Празната торба вратена од пазарот за зеленчук
исполнето истопорена.
Немото прашање за шалтерскиот работник
плеснато пред големото стакло
го бара неговото сетило за слух.
Душа со кредитна картичка со поминат рок
и неисполнети ветувања затопени во стариот леѓен.
Самоуништување на одата за сепството...
Иста приказна со нова режија
во устата на змиски пророк.
Загниено општество беседи
похвала за лудоста.

извесната иднина, проблемите на глобализацијата, сеопштата депресија, десубјективизацијата на
поединецот, имиграцијата, економската криза...) и
тоа како кореспондира со македонската сегашност.
Помеѓу глобалните и локалните проблеми може со
мирна душа да се стави знак на еднаквост. Токму
од тие причини драмите на Горан Стефановски и на
Јордан Плевнеш доживеале одлична рецепција во
Словачка. Сите тие теми, сите тие проблеми, со кои
се занимаваат драмите на овие автори, така еднакво ги претставуваат и темите / проблемите на другите. Тие ни се на сите нам и заеднички, и блиски, и
лесно препознатливи...

Осврт
УДК 811.163.3:811.162.4(049.3)
УДК 821.163.3.09(049.3)
УДК 930.85(497.7:437.6)(049.3)

ЗА МАКЕДОНСКИТЕ
И ЗА ЕВРОПСКИТЕ
ТЕМИ И ДИЛЕМИ
Златко Крамариќ
(Звонко Танески: „Славистички синтези /
Slavistické syntézy“. Београд – Bratislava: Филолошки факултет Универзитета у Београду –
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2018,
252 стр. – ISBN 978-86-6153-514-7)
За тоа дека светот треба, меѓу другото, да се разгледува и со „очите на другиот“ на најдобар начин
сведочи ракописот на книгата „Славистички синтези“
од Звонко Танески. Звонко Танески (1980) ѝ припаѓа
на генерацијата на оние помлади македонисти кои
дипломираа на Катедрата за општа и компаративна
книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје...
И, впрочем, фактот што З. Танески во текот на студирањето беше научил дека македонската книжевност може да се чита и низ оптиката на „другите“,
странските книжевности во голема мера ќе го определи и неговиот иден однос спрема македонската
култура и литература. Нему му е сосема јасно дека
таа култура и таа литература е можно да се интерпретира исклучиво внатре во европскиот контекст.
Секое затворање внатре во сопствените граници не е
никакво ветувачко решение. Од тие причини, насловот на неговата книга гласи „Славистички синтези“.
Имено, авторот е и повеќе од свесен дека сите македонски „теми и дилеми“ се воедно и европски „теми
и дилеми“. Ако проблемите се универзални, тогаш и
решенијата за тие проблеми можат да бидат само
универзални, европски. Европската сегашност (не-

Ама Звонко Танески е не е само европски македонист, туку воедно е и одличен познавач и на другите
словенски литератури и култури. Оваа констатација
се однесува првенствено на словачката литература
и култура... И, всушност, тој интерактивен однос помеѓу двете култури / литератури, словачката и македонската, зазема и најголем простор во оваа книга. З.
Танески покажува не само дека одлично ги познава
новите теориски парадигми, туку исто така сведочи
и за тоа дека досегот на старите добри филолошки
школи не треба само онака да се отфрли. З. Танески
во поголемиот број свои текстови ги демонстрира
сите убавини на позитивистичкиот пристап кон книжевноста. Тој е педантен хроничар на сите културно-литературни случувања што се однесуваат на
словачко-македонските врски. Ништо не може да
му избега. Тој не само што бележи сè, туку цела низа
од нешта и самиот иницира. Така сè уште во живо
сеќавање ми останаа оние сјајни вечери, пријателски
дружења во словачката амбасада во Скопје, секој
последен четврток во месецот, вечери на кои еден
од почестите гости беше токму З. Танески. И во приликите на секое од гостувањата, тој ја запознаваше
одбраната публика со некој нов текст од релевантен
словачки автор, главно, во негов превод на тој текст
на македонски јазик. Тие вечери беа вистински мали
свечености на духот, зборот, музиката... Неповторливи културно-политички настани. Незаобиколни делови на т.н. „слаби истории“! З. Танески беше навистина еден од најдобрите амбасадори на Словачка
во Македонија, но и обратно. Ретко кој има направено толку за зближувањето и запознавањето на овие
две сродни култури / литератури.
И оваа книга „Славистички синтези“ претставува уште еден прилог кон оваа наша констатација,
бидејќи во времињата на секакви дезинтеграции
постојат и оние што се осмелуваат да пишуваат и
за некои „синтези“. Како пркос кон времињата!Но,
за такво нешто треба да се има и малку храброст.
Нема сомнеж дека З. Танески со ова свое прекрасно
дело, покрај сите други вредности, ја демонстрира и
својата граѓанска и политичка храброст...
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Поезија – потсетник + автограф
УДК 821.163.3-1

ВЛЕГУВАЉЕ ВО ПУСТИНАТА

Имав во устата плунка што возбуда носи,
Зазбивтан итам до белиот облак на крајот,
Погледот скршен од сончев зрак – чело ми роси,
Празнина – бескрај, во зрно од песок е – сјајот!
Што бараш тука во предел што в небо се топи,
Ниту на утрото му носи шамија бела, –
Огнот дал’ згаснат е или си демне, се кроти,
Да мине намерник, тајната, потем е – цела!
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Петре Бакевски
Газам по сенка, а жедта издолжено шета,
Телото поткрепа бара во здивот на зракот,
Било ли некогаш времето овде за – мета, –
Зајдисонцата да однесат спокој во мракот!
Дали заминувам тажен, во утеха стишан,
Или останувам шетач, во пустина – збришан!

А јас – јас ти праќам жив поглед и сакам
да ти кажам нешто, само некој збор,
и ти одобруваш со твојата рака,
велиш: момче кажуј за смелите мажи,
за октомври славен, за октомври светол
за Илинден втор.
Почнувам. Ти слушаш, ти мене ме гледаш
со погледот чуден, радостен и тих
ти слушаш глас еден од многуте чеда
што достојно, смело патот твој го следат
што в градба ја градат гранитната зграда
на животот мил.

УДК 821.163.3-1

150 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО
НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ЦИКЛУС ПЕСНИ ОД ГАНЕ
ТОДОРОВСКИ ПОСВЕТЕНИ НА ДЕЛЧЕВ
ПРЕД ПАМЕТНИКОТ НА ДЕЛЧЕВ
Вечерва со тебе да зборувам мислев
И еве ме, дојдов во доцниов час.
Сив октомври рони пожолтено лисје,
Октомвриски ветер ме милува, ете,
Октомвриска радост преполнила гради
Ечи в мојот глас!
Јас пред тебе стојам, пред образот ладен
Што вечерва жив е, а не занемен!
Почнува низ градот ноќта да се краде,
Ветерот се плетка низ свиткани ветки
И тука, по патот, распостила злато
Ветрот немирен.
Вечерва е вечер на спомени пресни
Што в секое срце искрат копнеж врел.
Вечерва е вечер за најмили песни
Што низ гради волни со радост се полнат;
Нив в машкост ги плиска минатото блиско
На народот смел.

Октомври е денес во нашата страна
да, еве го кај нас, го сеќаваш ли?
Во октомври, Гоце, роднината стана
и внуците твои нарипаа в бојот
со твоето знаме разгореа пламен
во октомври сив.
Октомври се шета вечерва низ градот
во срцата наши празничен е тој,
октомври ни носи насетена радост
а животот убав преполнет со љубов,
израснува светол и кипи и цвета
в трудовиот бој.
Ноќта тихо шепти по лисјето меко
во градот се спушта кроце доцен час,
„видение добро" на Гоце му реков
октомвриска вечер ме гушна ко дете
октомвриски расказ в октомвриска вечер
привршував јас.

4 МАЈ 1903 ГОДИНА
Така му било пишано: гробот да си го сони!
В срце го клукна прокоба, стегајќи в гнев тупаница.
Имаш ли доволно гробје, ој Македонијо,
покрвава за уште една рана: Б а н и ц а!
Побогати сме сега со уште една смрт и пресен гроб.
Таго ле неисплакана, остани горда и недоустена,
разграни пазуви црни земјо, извалкани, запустена,
за да го прегрнеш сина си што беше најмалку роб.
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Плачот му прилега на оној што има солзи доста.
Ти, бесолзна немоќнице проголтни најгорчлив јад
и биди уште за една загуба погорда, оти тој левент
млад
на твоите чеда им завешта в бој да умираат и простум.
Црна зацрни се таголика страдалнице,
прегризи усти, расчешлај коси, раскини руба,
и смирено, со зборови најгалежни и жални,
тивко, но мајчински, оплакувај си ја загубата.
Друга смрт таква ти не ќе дочекаш скоро,
на таков свој заљубеник што само Тебе те имал.
Ој неразвенчана Гоцева изгоро,
ој, Македонијо, ој рано многуимена!

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Во редот од книга јас не сум те сретнал,
јас не сум го видел ни образот твој
да стои на ѕидот; но прв пат те сетив
во сказната чудна на дедото мој.
Ја пазам јас в спомен априлската вечер
со потаен шепот во малиот двор,
со многуте сказни за Гоцета Делчев
што растеа снажно в дедовиот збор.
Минуваше тогаш триесет и осма,
годината, кога во доцниот час
го кренаа тате, кога јас му носев
во затворот ручек, со залипнат глас.
И знам таа вечер, крај тревата мека
ти, дедо, ми кажа еден расказ долг;
почнуваше: чедо и тебе те чека
судбината наша, но те пазел бог.
Осумдесет лета од грбот ти сметна
пред мене се јави ко смел јунак млад;
и видов сал солза во око ти светна
и видов сал здивна низ нестивнат јад.
И слушав јас, слушав за судбата наша
на маките ропски бескрајниот ред,
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за нашиот народ што сеедно праша
дал еднаш ќе има слобода и леб.
Јас слушав и прашав: зар овоа сето
е вистина така; зар и домот мој
на другому паѓа, зарем не е светот
создаден за сите, за радост и пој…
Но потаму дедо ти запра и тогаш
сам животот суров, несносните дни
продолжија да ми говорат за Делчев,
јас низ нив го гледав неговиот лик.
Тој – ликот на Гоце, се вееше гордо
на знамето наше во тешкиот час,
низ земја ни кога тевтонските орди
пируваа диво, со дивјашка страст.
За прв пат јас тогаш делчевото име
извезено в срма на бајракот ал
го сретнав; а беше бој крвав… Низ димот
во бајракот поглед управував сал.
Пак истите денои, во планинско село
за Гоцета дочув од селанец стар,
жив познаник негов; со набрано чело;
зборуваше многу со гнев и со жар.
Од расказот негов за личниот орел
сал едно се вгнезди во споменот мој:
сакајте го Гоце, тој за вас се борел
тој за вас го даде и животот свој.
И скапото име, ликот Гоцев светол.
во срцата наши си задлаби траг;
а во дните нови на животот цветнат
со Гоцета ние се сретнавме пак.
В последната битка се сретнавме милно
в грејнатиот в радост прв слободен ден,
во редот наш кога маршираше силно
Гоцевиот портрет в цвеќе искитен.
Во редот од книга јас не сум те сретнал,
јас не сум го видел ни образот твој
да стои на ѕидот; но прв пат те сетив
во сказната чудна на дедото мој.

КРАТКИ ЛИТЕРАТУРНИ ВЕСТИ ОД СВЕТОТ
СТРАЗБУР ИЗБРАН ЗА СВЕТСКА ПРЕСТОЛНИНА НА
КНИГАТА ЗА 2024-ТА ГОДИНА
По Гвадалахара за 2022 година и Акра за 2023 година, Одри Азулѐ, генералната секретарка на УНЕСКО, го
избра Стразбур за светска престолнина на книгата за
2024 година, како прв француски град со таа титула,
која се доделува од 2001 година. Изборот е направен
следејќи ја препораката на советодавниот комитет за
доделувањето на оваа награда. Според соопштението,
УНЕСКО бил „импресиониран“ од фокусот на Стразбур
на книгата како средство за справување со предизвиците на социјалната кохезија и климатските промени,
особено земајќи ја предвид програмата „Читајќи за
планетата“. Прославата ќе се одржи на 23 април 2024
година, Светскиот ден на книгата и авторското право.
Глобалниот буџет што градските власти ќе го одвојат
за програмите ќе достигне 4,5 милиони евра. Досегашни светски престолнини на книгата на УНЕСКО биле
градовите: Мадрид (2001), Александрија (2002), Њу
Делхи (2003), Антверпен (2004), Монтреал (2005), Торино (2006), Богота (2007) , Амстердам (2008), Бејрут
(2009), Њубљана (2010), Буенос Аирес (2011), Ереван
(2012), Бангкок (2013), Порт Харкорт (2014), Инчеон
(2015), Вроцлав (2016), Конакри ( 2017), Атина (2018),
Шарџа, (2019), Куала Лумпур (2020), Тбилиси (2021),
Гвадалахара (2022) и Акра (2023).

САЛМАН РУЖДИ ВО ТЕШКА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА ПО НАПАДОТ ВО ШАТОКВА, ЉУЈОРК
Според „Асошиејтед прес“, Салман Ружди (75) бил
избоден со нож на настан на 12 август во Шатоква,
Њујорк, каде што требало да одржи предавање.
Според новинар вработен во овој медиум, напаѓачот
упаднал на сцената во Институцијата Шатоква во
моментот кога Ружди требало да биде претставен и
почнал да го удира и да го прободува. Авторот паднал на подот, а напаѓачот идентификуван како Хади
Матар (24) бил задржан. Според изјавата на агентот
на Ружди, Ендрју Вајли, писателот бил ставен на на
вентилатор со оштетен црн дроб, отсечени нерви на
раката и око што најверојатно ќе го изгуби.
Институцијата Шатоква се наоѓа 89 километри југозападно од Бафало, во рурален дел на државата
Њујорк и служи повеќе од стотина години како место
за размислување и духовно водство. Посетителите
не поминуваат низ детектори за метал и не се подложуваат на проверки на торбите. Центарот е познат
по својата летна серија предавања, во чиишто рамки
Ружди учествувал во минатото.

КОПИЈА ОД ПРВОТО ФОЛИО НА ШЕКСПИР ПРОДАДЕНА ЗА 2,4 МИЛИОНИ ДОЛАРИ
Збирката драмски текстови составена од комедии,
историски драми и трагедии на Вилијам Шекспир од
1623 година, позната и како Прво фолио кај книжевните историчари што го проучуваат Шекспировото
дело, неодамна беше продадена во Њујорк за 2,4
милиони долари. Објавена во 1623 година, седум години по смртта на писателот од Стратфорд на Авон,
Првото фолио содржи 36 ракописи, меѓу кои 18 од
вкупно 39-те драми на Шекспир кои инаку би биле
изгубени, како што се „Магбет“ и „Бура“.
Оригинално биле отпечатени околу 750 примероци
од Првото фолио, од кои 232 се сочувани, соопштуваат од аукциската куќа Сотби. Мал број, околу дваесетина од нив се наоѓаат во приватни колекции,
додека пак, повеќето се изложени во музеи и во библиотеки.
Заедно со Библијата на кралот Џејмс, Шекспировото
Прво фолио се смета како најважното дело во англиската литература.

МОХАМЕД АЛНАС ЈА ДОБИ МЕЃУНАРОДНАТА
НАГРАДА ЗА АРАПСКА ФИКЦИЈА СО РОМАН ЗА
МАШКОСТА ВО ЛИБИЈА
Мохамед Алнас (31) е добитник на Меѓународната награда за арапска фантастика за 2022 година (ИПАФ)
за неговиот дебитантски роман „Леб на масата на
чичко Милад“. Романот беше избран од страна на
жири-комисијата како најдобро белетристичко дело
објавено на арапски меѓу јули 2020 и јуни 2021 година.
Алнас е најмладиот писател и првиот Либиец награден со ИПАФ, награда во вредност од 50.000 долари
и превод на англиски, иако не беше присутен на церемонијата на доделувањето во Абу Даби, ОАЕ.
„Леб на масата на чичко Милад“ е дебитантски роман
на Алнас и е напишан за шест месеци за време на заклучувањето и додека неговиот роден град Триполи
бил бомбардиран. Алнас рече дека пишувањето на
книгата било „неговото засолниште од
лудилото“ среде вестите за ковид-19 и
војната во Либија.
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КРАТКИ ВЕСТИ ОД МАКЕДОНИЈА
ОДРЖАН ПРВИОТ КНИЖЕВЕН ФЕСТИВАЛ ВО МАЛЕШЕВИЈАТА „МАЛЕМАЛЕ“
На 30 и на 31 јули во Берово и во Пехчево се одржа
книжевниот фестивал „МалеМале“. Според организаторите: „На првиот книжевно-уметнички фестивал
ќе гостуваат познати писатели, уметници и музичари, чии дела ќе бидат претставувани низ дводневната фестивалска програма. Програмата ќе содржи изложба, поетски читања, книжевни промоции,
слем-поетување и музички настапи. Фестивалот ќе се
одржува во Берово и во Пехчево, и покрај настапите
на уметниците ќе создаде можности за интерактивно вклучување и на присутната публика. Со надеж
дека ќе прерасне во традиција, ‘МалеМале’ има за
цел да го развигори културно-уметничкиот дух во
Малешевијата и да послужи како потстрек за слични иницијативи од ист или сличен карактер“. На настанот беа најавени поетските читања на: Владимир
Мартиновски, Никола Маџиров, Тихомир Јанчовски,
Тања Аждаја, Перица Сарџоски, Владимир Лукаш и
Ана Голејшка Џикова.

ПОСТАВЕН Е ДИГИТАЛЕН СПОМЕНИК НА ГРИГОР
ПРЛИЧЕВ ВО ОХРИД
На 11 август беше промовиран дигиталниот паметен
споменик што ги вкрстува вештачката интелигенција
и виртуелната реалност за граѓаните и посетителите
на Охрид. За виртуелниот модел на Прличев биле
користени оригинални фотографии и автентични
скулптури, при што биле применети напредни методи на машинска интелигенција за дигитална фотограметрија.

НАГРАДА ЗА РАСКАЗ „ЖИВКО ЧИНГО“
Наградата за расказ „Живко Чинго“ за 2022 година
што ја доделува општина Охрид по повод Традиционалната културна манифестација „Вечер на Живко
Чинго“ ја доби ракописот со наслов „Зошто роботите
не умеат да љубат“ под шифра „СИНА ПЛАНЕТА 369“,
со кој конкурираше авторката Анета Велкоска – ОДА.
Жири-комисијата беше во состав, проф. д-р Димитар
Пандев – претседател, проф. Славе Ѓорѓо-Димоски
член и Перчо Божиноски – член.

34. ПОЕТСКА НОЌ ВО ВЕЛЕСТОВО
34. Поетска ноќ во Велестово се одржа од 19 до 21 август на неколку локации во с. Велестово и во Охрид.
Програмата вклучуваше три поетски читања на кои
учествуваа десетина поети од земјава и од странство,
потоа беше отворена ликовна изложба, како и работилница за креативно пишување и иновативно интерпретирање поезија наменета за младите од регионот,
проследена со дебати за важноста на книжевниот
превод и за улогата на пејзажот во книжевноста, односно за подигање на свеста за екологијата. Програмата започна во Велестово со поетскиот портрет на
македонската поетеса Лидија Димковска, а за нејзиното поетско творештво беседеше Сашо Огненовски.
Како учесници се појавуваат и ликовниот уметник Никола Пијанманов, поетите од проектот OH READ: Селахатин Јолгиден (Турција), Мањола Наси (Албанија),
Валентина Бакти (Србија), Диме Данов (Македонија)
и Јулијана Величковска (Македонија), како и други
македонски поети.

ОДРЖАН СКОПСКИОТ ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ
Второто издание на „Скопскиот поетски фестивал“ се
одржа од 29 август до 1 септември годинава, на две
локации: во Младинскиот културен центар - Скопје и
во кафе-книжарницата „Буква“. На поетските читања
учествува дваесетина поети од земјава и од странство, настапија неколку музичари, се одржа работилница за креативно пишување поезија за млади, беше
отворена ликовна изложба, а премиерно беа прикажани и неколку поетски филмови специјално изработени за фестивалот.

ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА
„БИТОЛСКИ КНИЖЕВНИ ПАМЕТЕЉА“
Годинешното единаесетто издание на Меѓународната манифестација „Битолски книжевни паметења“ на
Друштвото на писатели „Битолски книжевен круг“ се
одржа од 1 до 3 јуни. На манифестација се претставија
повеќе поети членови на ДПМ. Беа доделени и наградите „Книжевен круг“ за проза, за поезија, за критика и
за странски автор.
(повеќе на стр. 35).
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СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ПО ВТОРПАТ ЗА ЗОРАН
АНЧЕВСКИ
Овогодишен добитник на наградата „Браќа Миладиновци“
што се доделува од страна на „Струшките вечери на поезијата“ за најдобра поетска збирка помеѓу две фестивалски
изданија е Зоран Анчевски. Наградата ја добива за неговата поетска збирка „Збунети компаси“ во издание на „ИЛИИЛИ“. Ова признание го добива по вторпат, откако во 2018
година наградата „Браќа Миладиновци“ ја доби за стихозбирката „Небесна пантомима“. Жири комисијата беше во
состав: Наташа Аврамовска (претседател), Иван Додовски
(член), Марија Ѓорѓиева-Димова (член), Габриела Стојаноска-Станоеска (член) и Иван Антоновски (секретар). Во образложението за одлуката стои: „Поетската книга ‘Збунети
компаси’ на Зоран Анчевски (Скопје: Или-Или, 2021), е зрело
и интимно, во извесна смисла и исповедно поетско, односно автопоетичко огласување на Зоран Анчевски. Книгата е
доследно изградена како суштествено лирски, поетски израз во рамновеесието на сензуалната доживелица на мигот
и воедно мигот на медитативната сосредоточеност во наслушнувањето на душевните напливи. Лирскиот израз на
Анчевски во оваа поетска книга се огласува од средиштето
на длабоката вкотвеност во појавноста на светот што нѐ опкружува, среде нејзината мена, која е воедно и тежиште на
јарболот на аксиолошката вертикала по која угоре заблазува
и удолу, пред стрмоглавоста, зазира духот“. Зоран Анчевски
(1954) е поет, универзитетски професор, преведувач, есеист.
ЗЛАТНИОТ ВЕНЕЦ НА СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА
ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ЈАПОНЕЦОТ ШУНТАРО ТАНИКАВА
Добитникот на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата (СВП) за 2022 е Шунтаро Таникава. Од критиката тој е
опишан како најзначајниот жив јапонски поет. При прогласувањето на лауретатите на СВП во МАНУ, Елизабета Шелева,
претседателка на Управниот одбор на Манифестацијата во образложението на УО на СВП наведува дека: „Таникава е еден од
најпродуктивните, најчитани и највлијателни поети од Јапонија
на сите времиња. Преведен е на многу јазици и освоил бројни
награди во Јапонија и во странство. Објавил повеќе од 80 поетски збирки, а пишувал и драмски текстови, филмски сценарија,
есеи и литература за деца“. Поради својата поодмината возраст
(91 година) и поради здравствените ризици, Таникава нема да
присуствува на фестивалот. „Златниот венец“ во негово име
ќе го прими неговиот син, Кенсаку Таникава, истакнат јапонски
композитор и пијанист, кој ќе има специјален музички настап
инспириран од стиховите на неговиот татко. Во издание на СВП,
уште во 2005 година е преведена и објавена неговата книга
„Дреболии“. Тој е вториот јапонски лауреат на СВП, по Макото
Оока кој наградата ја доби во 1996 година. Шунтаро Таникава
(1931) е јапонски поет и преведувач.

НАГРАДАТА „ЕНХАЛОН“ ЗА АНДРЕЈ АЛ-АСАДИ
Песната „Куклици“ на Андреј Ал-Асади ја доби наградата
„Енхалон“, која се доделува на „Струшките вечери на поезија“ за најдобра песна од млад автор прочитана на фестивалот. Во образложението за наградената песна се вели:
„Стихот е вешто граден, распореден во строго формирани
строфи, а звучноста е комбинација од мајсторски рими, алитерации, асонанци и внатрешно-стиховни созвучија креирани во духот и менталитетот на јазикот.“

ХРОНИКА НА ДПМ
ВО ГЕВГЕЛИЈА Е ОДБЕЛЕЖАНА 75-ГОДИШНИНАТА ОД
ФОРМИРАЉЕТО НА ДПМ
Со читање поезија под отвореното гевгелиско небо, во организација на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија, а
во рамките на културната манифестација „Гевгелиско културно лето“, на 13 јули со почеток во 20:00 часот на платото
пред библиотеката се одбележа 75-годишнината од основањето на Друштвото на писателите на Македонија (повеќе
на стр. 4-5.)
ШУНТАРО ТАНИКАВА − ПОЧЕСЕН ЧЛЕН НА ДПМ
Овогодинешниот лауреат на Струшките вечери на поезијата,
јапонскиот поет Шунтаро Таникава е прогласен за почесен
член на Друштвото на писателите на Македонија. Признанието во име на лауреатот го прими неговиот син Кенсаку
Таникава.
АМИР ОР − ПОЧЕСЕН ЧЛЕН НА ДПМ
Добитникот на Златниот венец на Струшките вечери на
поезијата за 2020 година, израелскиот поет Амир Ор, поради пандемијата годинава е прогласен за почесен член
на Друштвото на писателите на Македонија. Признанието
лауреатот го прими на годинашните Струшки вечери на поезијата во Струга.
IN MEMORIAM
Во 87 година од животот денеска почина Петар Наневски, истакнат поет, сликар, есеист, афирист. Живееше и
твореше во неговото родно село Ваташа.
Завршил Педагошка академија, а работеше во Музејот-галерија и гимназијата во Кавадарци. Во својот
живот имаше 54 изложби. Беше член на друштвото на
писатели на Македонија.
Петар Наневски ги има објавено книгите:

НАГРАДАТА „МОСТОВИ НА СТРУГА" ЗА ЏЕРАРДО
МАЗУЧО

Починка и врвици (поезија, 1961)

Наградата „Мостови на Струга" којашто годинава се доделува
по 19-ти пат ја доби италијанскиот поет Џерардо Мазучо. Збирката песни „Еден човек живеел тука“ за која Мазучо е награден
стекнува критички и комерцијален успех. Во своето обраќање
членот на Управниот одбор на манифестацијата, Владимир
Мартиновски ќе каже: „Мазаучо е длабоко упатен во тајните на
поетската вокација, а тоа најдобро се гледа токму од неговата
поезија, која е спој на несомнена дарба и префинета вештина.
Се добива чувство дека во неговите песни секој стих е токму на
вистинското место. Иако е млад поет, неговата поезија е веќе
дел на антологии, списанија, посебни веб-страници, некомерцијални памфлети“. Џерардо Мазучо (1991) е италијански поет
кој завршил класични студии и издаваштво.

Причина и спокој (поезија, 1977)

Срп и нежност (поезија, 1971)
Галии низ зумбулите (поезија, 1978)
Сончевата споредба (поезија, 1980)
Сликар меѓу ѕуници (поезија, 1982)
Полноќна Ваташа (поезија, 1983)
Грчот на Лаокон (поезија, 1985)
Така прорече Морос (поезија, 1993)
Фрлач на дискови (поезија, 1996)
Хетери, музи и мајстори (поезија, 1998)
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Димитар Кондовски, Ацо Шопов и Спасе Куновски

Смиле Наумовски Брсјак
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Жаклина Глигориевска Кочоска, „Inevitable restart“ техника четка боја, димензија 101х71см 2022

ВРЕМЕПЛОВ
ПРЕД 130 ГОДИНИ:
Младата македонска книжевна дружини во Софија
го објавила првиот број на списанието „Лоза“. Според името на списанието целото движење го добило називот „лозари“. Како припадници на оваа
група ги сретнуваме: Петар Поп Арсов, Георги Баласчев, Коста Шахов, Иван Хаџи Николов, Климент
Караѓулев, Евтим Спространов и други, а блиски
до нив биле Војдан Чернодрински, Крсте Мисирков, Димитрија Чуповски, Гоце Делчев, Даме Груев
и уште неколкумина македонски револуционери.
Појавата на списанието, меѓу другото, имало за цел
да го прикаже посебниот историски и секаков друг
карактер на Македонија во однос на соседните
земји. Исто така, лозарите застанале во одбрана на
идејата за еден нов правопис, во кој се исфрлале
знаците ъ и ь од крајот на зборовите, а за означување на мекоста се предвидувал симболот (`). Исто
така, за членување на машкиот род во еднина се
отфрлала формата ьт и се заменувала со от, а за
означување на дифтонзите я и ю се употребувале
ia за ја, како и iy за ју. Најдобар пример за тоа како
требало да изгледа новиот правопис во практична
употреба е расказот „На Мокров“ од Петар Поп Арсов објавен во истото списание. По објавувањето
на првиот број на „Лоза“, списанието било нападнато од провладиниот софиски весник „Свобода“
кој забележал дека: „Луѓето овде имаат други цели
– да создадат нов литературен македонски јазик…

Издавач:
Друштво на писателите на Македонија
За издавачот:
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Следствено, прашањето се сведува кон стремежот да се воведе литературен сепаратизам, кој
природно го влече по себе и политичкиот“, како и
дека „’Македонската дружина‘ смета дека нивната
татковина е Македонија; дека последнава е населена со посебно словенско племе наречено Македонци...“.

ПРЕД 100 ГОДИНИ:
Едмон Бушие де Бел во Париз ја објавува книгата „Македонија и Македонците“. Како внимателен
набљудувач на состојбите во Македонија за време
на својот тригодишен престој во земјата, Де Бел
утврдува дека Македонците се нешто сосема „посебно“ во однос на соседните балкански народи
и дека тие имаат „сопствен дијалект кој не е ниту
српски ниту бугарски“.

ПРЕД 50 ГОДИНИ:
Излезе првиот број на списанието за култура и
уметност „Беседа“ од Куманово, со главен уредник: Методи Петровски.
Во издание на „Македонска книга“ беше објавен
„Избор од драмите на Ристо Крле“. Изборот и предговор се на Нада Момироска. Во него се вклучени
следните изданија: „Парите се отепувачка“, „Антица“ и „Милион маченици“.
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