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Легендата вели дека на заминување 
од Кина, некој Европеец го испратиле со 
зборовите: „Да даде Господ да живееш 
во интересни времиња“. Овој кутриот, 
мислел дека му даваат благослов, а 
всушност му фрлале клетва. Да се живее 
во интересни времиња значи да се биде 
во постојано брзање, постојана подвиж-
ност, да се нема спокој. Всушност, да се 
нема време за себе, па макар понекогаш 
да ти биде и по малку здодевно.

Македонската литература, всушност 
како и сета култура, живее мошне инте-
ресни времиња. Од една страна се соочу-
ваме со фрагментирање на книжевноста 
на скоросоздадени жанри и со себемарги-
нализирање. Ова самомаргинализирање е 
корисна алатка за покажување гласност, 
меѓутоа за книжевноста знае да биде по-
губно, бидејќи литературата не треба да 
познава граници. Впрочем, поезијата или 
прозата можат да бидат добри, лоши, по-
малку добри или помалку лоши, но таа не 
смее да се вреднува според полот и родот. 
Потенцирањето дека е напишана од маж, 
жена или од некој друг може да се разбе-
ре како одбранбен механизам во случај 
на лоши критики, или како механизам за 
притисок врз јавноста дека, еве, ваквите 
книги мора да се читаат, наградат итн. што 
е сосема непотребно.

Од друга страна, се соочуваме со нечи-
тање меѓу себе, непознавање на авторите 
и делата, и она што можеби е најстрашно, 
и со нивно игнорирање. Оваа т.н. „кансел 
култура“, односно култура на откажување, 
на бришење, е производ на тесен и огра-
ничен поглед кон стварноста во која не се 
прифаќа ништо поразлично од она што е 
зацртано во главите на неколкумина. Плу-
ралистичкиот пристап, како што знаеја да 
кажат некои македонски теоретичари на 
книжевноста, е единствениот начин за да 
добиеме солидна подлога за квалитетна 
литература. Не со игнорирање на непо-
знатите автори, не со игнорирање на оние 
што пишуваат поинаку и не со игнорирање 
поради лични причини. Книжевноста 
треба да обединува, а не да дели.

Бидејќи постојано сме оптоварени со 
интересни времиња, а треба да знаеме 
малку и да се олабавиме од нив, во оваа 
прилика би истакнал и една убава работа, 
со која се отвора еден нов пат за македон-
ската литература. Така, од минатиот број 
на „Стожер“ се започна со индексирање 
на сите објавени прилози во списанието 
во една база. Тоа значи дека поетските 
и прозните творби, интервјуата, освртите 
итн. се запишани и евидентирани во за-
едничката интернетска библиографска 
платформа COBISS. Освен во Македонија, 
платформата се користи во посебни ав-
тономни системи и во Словенија, Босна 
и Херцеговина, Србија, Албанија, Косово, 
Бугарија и Црна Гора. Во COBISS се повр-
зани преку 1390 библиотеки. Ова овозмо-
жува вмрежување и прегледност на сето 
објавено на нашите страници со едно-
ставно впишување на името на авторот 
или насловот на делото. Со тоа, имиња-
та и делата на македонските писатели 
стануваат дел од глобалната мрежа на 
информации и лесно достапни за преба-
рување. Ајде сега, на работа – на труд! 

И доста со беснеење, никој не е пого-
лем од никого, за тоа ќе каже иднината.
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ВО ДПМ ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА КНИЖЕВ-
НИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ

На 29 септември во просториите на Друштвото на 
писателите на Македонија се одржа трибина по-
светена на книжевните манифестации кај нас. При-
тоа се водеше и се разви отворена, конструктивна 
и полезна дебата, со бројни забелешки, идеи, пред-
лози, сугестии, заклучоци, факти и аргументи иска-
жани од присутните. На дебатата присуствуваа и 
учествуваа и Тодорче Тасевски, директор на СВП и 
Александар Поповски, претставник на манифеста-
цијата Антево перо. Пред почетокот на дебатата 
беа прочитани и излагањата на Ивица Челиковиќ, 
Борче Панов (Караманови средби) и Димче Шипин-
каровски (Струшки книжевни средби).

Во дебатата учествуваа десетина писатели - чле-
нови на ДПМ, кои дискутираа за сите книжевни 
манифестации (Христо Петрески, Марина Мија-
ковска, Трајче Кацаров, Владимир Мартиновски, 
Наум Бајо, Славчо Ковилоски, Жаклина Михајлова 
и др). Акцентот беше ставен на Струшките вечери 
на поезијата. Притоа, мнозинството присутни поба-
раа Друштвото на писателите на Македонија, како 
основач на СВП и редовен учесник на СВП, задол-
жително да добива институционална покана и да 
делегира свои учесници и претставници на Фести-
валот. Исто така, писателите побараа на Фестива-
лот приоритет за учество да имаат авторите кои во 
тековната година имаат објавено нови поетски кни-
ги и имаат добиено значајни награди за поезија (на-
градата „Ацо Шопов“ што ја доделува ДПМ). Меѓу 
барањата беше и она ДПМ да има свои претстав-
ници во Советот што ја доделува наградата „Зла-
тен венец“, но и во комисиите за другите награди 
(„Браќа Миладиновци“, „Мостови“, „Стојан Христов“ 
и „Енхалон“). Беше побарано да се потпишат дого-
вори, односно спогодби за соработка помеѓу ДПМ 
и СВП, но и со сите други заинтересирани книжевни 

манифестации, а особено со манифестациите што 
се финансирани од буџетот (СВП, Рацинови средби, 
Караманови средби и други).

Откако ги ислуша предлозите и укажувањата на 
некои од проблемите меѓу ДПМ и СВП, директорот 
на СВП, Т. Тасевски предложи во иднина да се по-
добри конекцијата помеѓу македонските и стран-
ските писатели на СВП, за што благовремено ќе се 
изготват списоците на учесниците и тие ќе се по-
врзат онлајн за да можат да се запознаат, да кон-
тактираат и да се претставуваат меѓусебно и заед-
нички потоа на самиот фестивал. А. Поповски, пак, 
рече дека ја прифаќа поддршката на ДПМ и дека е 
подготвен уште веднаш да го потпише договорот, 
односно спогодбата за соработка.

На трибината беа посочени и истакнати и повеќе 
други идеи, а особено беше нагласена можноста за 
гостување и учество на семинаристите по македон-
ски јазик кои ќе преведуваат македонски писатели 
на работилници во Охрид (на Семинарот за маке-
донски јазик), но и во Струга (на СВП). Исто така, 
беше побарано ДПМ да организира и други и нови 
книжевни манифестации (покрај Празникот на ли-
пите и Поетски Вавилон), а во живо и онлајн да ги 
анимира и да ги вклучува и авторите што создава-
ат во дијаспората. На крајот, беше нагласено дека 
Друштвото на писателите на Македонија планира 
да продолжи со трибини до крајот на оваа, но и 
во наредната година на провокативни и актуелни 
теми поврзани со писателите, нивниот авторски 
труд, книгите, читањето итн. 

Писмените искажувања и обраќања за книжев-
ните манифестации кај нас ги пренесуваме во про-
должение.

Х. Ц. - В. К.
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УЧЕСТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ПИСАТЕ-
ЛИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ НА КНИЖЕВНИТЕ 
МАНИФЕСТАЦИИ КАЈ НАС 

Христо Петрески

КНИЖЕВНИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ 
ВЧЕРА, ДЕНЕС И УТРЕ

Да се говори за книжевните манифестации кај 
нас, но и пошироко во окружувањето, во Европа и 
во светот, тоа значи да се зборува за еден неразде-
лен, традиционален и неопходен сегмент на писа-
телскиот ангажман и неговата афирмација, однос-
но популаризација и презентација. 

Затоа е неопходно да се направи преглед на по-
стојните книжевни манифестации и на одреден 
начин да се скенираат состојбите во и околу кни-
жевните манифестации во нашава земја, а со цел 
и во име на унапредувањето на квалитетот на ма-
нифестациите и нивниот импакт врз пошироката 
културна јавност.

Книжевните манифестации и на културолошки, со-
цијален и економски план, заземаат посебно место, 
битни се и имаат огромно и специфично значење.

Сепак, во Република Македонија книжевните ма-
нифестации не можат да се пофалат ниту според 
бројноста, ниту според квалитетот. Навидум има 
многу манифестации, па дури и премногу, но всуш-
ност ги има премалку и можат да се избројат на пр-
стите од едната или двете раце. Тоа се Струшките 
вечери на поезијата во Струга, Рациновите средби 
во Велес, Празникот на липите во Скопје, Карама-
новите средби во Радовиш, Лесновските ѕвона во 
Кратово, Книжевните паметења во Битола и уште 
неколку други. 

Се разбира, има и други книжевни манифестации 
кои се училишни, факултетски или општински и 
градски, т.е. локални, но многу помалку се држав-
ни и меѓународни. А и македонските писатели, со 
ретки исклучоци, само симболично и недоволно се 
вклучени и во нашите манифестации, а не пак и во 
интернационалните.

Затоа нужно е најпрвин да се проговори за постој-
ните и веќе етаблирани книжевни манифестации 
кај нас, кои за жал тешко и бавно го фаќаат чекорот 
со новото време, а потоа да се иницираат и нови и 
други, поинакви, посовремени и посодржајни мани-
фестации – кои ќе бидат наменети за писателите и 
нивното творештво, но и за публиката и читателите.

Манифестациите се за афирмираните, но треба 
да бидат и за младите и нови писатели. Одамна ја 
нема Млада Струга, Мајските поетски средби, Ку-
рирче и други, но никогаш не е доцна за нови идеи, 
проекти и книжевни собирања и другарувања.

Друштвото на писателите на Македонија парти-
ципира во повеќето или речиси во сите книжевни 
манифестации во Републиката, но многу инцидент-
но и само индивидуално сме присутни во стран-
ство. Одамна не доаѓаат и не гостуваат странски 
книжевни делегации, ниту пак наши групи писате-
ли патуваат и настапуваат надвор од нашите грани-
ци. За тоа не треба само да се потпишат договори 
за меѓународна соработка, туку и да се воспоста-
ви контакт, соработка и реципроцитетна размена 
на гостувања, настапи, програми, манифестации и 
слично. 

Исто така, писателите и нивниот писателски анга-
жман, учество и настап треба и мора да биде рамо 

УДК 82:7.079(497.7)(049.3)

СТАВОВИ



6 бр. 145 (4/2022) | Стожер

до рамо со еснафските здруженија и колеги од сфе-
рите на музиката, сликарството, театарот, филмот... 

Денес живееме во ерата на мултикултурата, гло-
бализацијата и мултиетничноста, па следствено на 
тоа и самите книжевни манифестации одамна не 
се само книжевни, туку претставуваат микс на кул-
турите и уметностите. А писателот и неговото тво-
рештво често се осамени, подзаборавени и на мар-
гините од современоста, настаните и случувањата.

Затоа неопходна е итна и суштинска, творечка и 
креативна обнова на книжевните манифестации, 
на нивната поставеност, организација, финанси-
рање, одржување и слично. Притоа, на веќе воста-
новените манифестации им е неопходна свежа крв, 
иновации и експерименти, а паралелно со традици-
оналните и потврдени манифестации - треба да се 
размислува и да се воведуваат нови, поактуелни, 
пооригинални, посеопфатни, посодржајни, поаван-
гардни и потрајни манифестации.

Ивица Челиковиќ

ДПМ ВО ЗАШТИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ 
НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ 

Од Друштвото на писателите на Македонија, 
како битен фактор во општеството и сталеш-
ка асоцијација со богата традиција, секогаш се 
очекува да застане во заштита на интересите на 
своите членови. А еден од несомнените интере-
си на членовите на ДПМ е да им обезбеди глас-
ност и широка репрезентативност на литератур-
ните настани од секаков вид, што секоја година 
се одржуваат во државата. 

Во таа смисла е важно ДПМ активно да ги сле-
ди, да ги регистрира и да ги анализира, најзначај-
ните литературни манифестации во Македонија, 
начинот на кој тие се организираат, како и кана-
лите преку кои комуницираат со поширок круг 
писатели во државата, особено оние манифе-
стации што се организираат на државно ниво, со 
средства од државниот буџет. 

Големо интересирање за учество е постојано 
присутно околу Струшките вечери на поезијата. 
Кои се критериумите за некој да биде поканет 
како поет учесник на Струшките вечери? За жал, 
се чини дека од година во година СВП се пре-
творија во елитистичко-универзитетски клуб на 
професори по литература и поети „избраници“, 
кои главно се вртат таму според принципот „кој 
седел под круша, круша ќе добие“. Затоа имаме 
постојано повторување на една групација што 
меѓусебно се кани да учествува на СВП, награ-
дите се делат според принципот на „заслужни“ 
учесници и раководители на програмата. Ако 
ништо повеќе, ДПМ треба да има морална обвр-
ска да укажува на таквите девијации и недослед-

ности, и да се труди книжевните манифестации 
навистина да функционираат како огледало што 
ги отсликува најшироките литературни струења 
и дострели во Македонија. Инаку, на ваков начин, 
како што се раководи таа манифестација, нема 
да биде далеку денот кога ќе го изгуби допирот 
со својата изворна смисла и ќе згасне. СВП годи-
нава, како и претходните години, воопшто не ги 
ни објави имињата на авторите и насловите на 
нивните поетски збирки со кои учествувале на 
конкурсот за доделување на наградата „Браќа 
Миладиновци“. Таквиот игнорантски однос е пот-
полно неприфатлив. СВП не треба да опстанува 
како затворен камп зад чија висока ограда ќе се 
туркаат непожелни натрапници што се обиду-
ваат да фрлат поглед внатре и оддалеку барем 
малку да ја почувствуваат аромата на тоа што се 
случува внатре во свечените одаи. На таков на-
чин не може да се оствари вистинска, широка и 
креативна комуникација меѓу писателите.

Токму затоа, поаѓајќи од поставеноста на ДПМ 
во општеството и сето она што ја чини култу-
рата, презентацијата и творечката соработка 
во најширока смисла на зборот, Друштвото на 
писателите треба да настојува да обезбеди по-
големо влијание и пошироко репрезентативно 
присуство во однос на програмските содржини и 
активности, како и поголема варијабилност и ре-
презентативност во однос на претставувањето 
и учеството на своите членови на литературните 
манифестации и настани во Македонија. И тоа 
не само на писателите членови кои живеат во 
Македонија, туку и на оние кои живеат и творат 
во други држави. Доколку тоа би подразбирало 
ДПМ да склучи и спогодби што би можеле да 
гарантираат таков развој, нема никакво сомне-
ние дека тоа би било пожелно и добредојдено.

Борче Панов (Караманови средби)

СОРАБОТКА НА ПРИНЦИПИЕЛНА 
ОСНОВА И СО МЕЃУСЕБНО 
ПОЧИТУВАЊЕ 

Карамановите средби се една од најстарите кни-
жевни манифестации во Македонија. Првите средби 
се одржани во далечната 1967 година. Од тогаш до 
денес се одржани 49 манифестации. Средбите се 
оддржуваат во чест на вундеркиндот на македон-
ската книжевност и првиот модерен македонски 
поет – македонскиот Рембо – Ацо Караманов, којшто 
загина само на 17 години во борбата против фаши-
стите  со сонот за слободата во своето срце, која тој 
ја доживување како петто календарско  време.  

Карамановите средби сите овие пет децении беа 
книжевно средиште во македонската книжевност и 
нема врвен македонски писател (и помеѓу живите и 
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помеѓу покојните) којшто не бил учесник, или лау-
реат на средбите. Караманови средби имат и своја 
едиција во која годишно се објавуваат најмалку две 
книги, еден зборник или детска книга. Веќе 30 го-
дини оваа манифестација има интернационален ка-
рактер. Во 2020 г. писателот Борче Панов приреди и 
објави Антологија на Кармановите поетски средби. 

Карамановите средби имаат два книжевни конкур-
са. Едниот е за најдобра необјавена книга со поезија 
од македонски автори и другиот конкурс е интерна-
ционален конкурс за најдобра книга од врвни светски 
писатели. Најпознати добитници на оваа награда биле 
големиот шпански поет Хусто Хорхе Падрон, големиот 
виетнамски поет Мај Ван Фан, познатиот арапски поет 
Раед Аљиши и позната италијанска поетеса Клаудија 
Пичино. На годинешниот конкурс со свои поетски ра-
кописи се јавени 100 врвни поети од целиот свет. 

Долго време Караманови средби беа познати по 
афирмацијата на младите таленти во Република 
Македонија. Денес таа е познат културен бренд 
на Македонија во светот. За жал, последните две 
години, Караманови средби не се финансирани од 
Министерството за култура на РСМ.

Соработката на Караманови средби со Друштвото 
на писателите на Македонија во континуитет се оства-
рувала речиси 50 години. Во последниот (пред овој 
сега) мандат на раководството на ДПМ оваа соработ-
ка беше прекината. Караманови средби и до сега до-
бивале само минимална поддршка од максимум 100 
000, ден. од страна на Министерството за култура што 
е апсолутно несодветно, имајќи ги предвид постигну-
вањата на оваа манифестација и нивните придобивки 
во популаризацијата и афирмацијата на македонската 
книжевност особено во светски рамки. 

Советот на средбите е подготвен да соработува 
со ДПМ и понатаму, се разбира,  на принципиелна 
основа и со меѓусебно почитување.

Трајче Кацаров

ПОЕТИЧАРИ

Можеби поинакво би било решението на Советски-
от идеолошки суд, по повод случајот  Бродски, ако 
творецот наместо поет, признал дека е поетичар. 

 – Со што се занимавате вие? – прашал судијата

 –Јас сум поет! – гордо одговорил Бродски

– Поет, што е тоа? – прашал судијата и без да чека 
одговор донел пресуда: Поради  ленчарење, зани-
вање со некорисна општествена дејност, граѓани-
нот Јосип Бродски се протерува од татковината. 

„Уби бене иби патриа“.  Јосип Бродски по неколку 
години како жител на САД ја добива Нобеловата 
награда за литература.

 Поетичар значи занаетчија, односно човек што се 
занимава со дејност којашто може да има и опште-
ствена функција. Горан Стефановски, во своите 
драматуршки белешки пишува дека драматурзите 
треба да се ословуваат како драматичари. Драма-
тичар е човек што има занает, како што би рекол 
народниот гениј, човек што има златна белегзија на 
раката. Такви се часовничарите, стакларите, ѕида-
рите, оџачарите и слични на нив. Но, секој занает-
чија не е добар занаетчија. Има такви што се извеш-
тени во својот занает. Но, има и приучени, па, нивни-
от краен производ (не дај Боже да ти падне в рака) 
може да се квалификува само како бофл роба. Г. 
Стефановски во образложението каков треба да 
биде драматичарот се служи со приказната за ѕи-
дарот и аглите. Ѕидарот дење-ноќе ѕидал куќа, ама 
кога дошол нарачателот и откако видел дека ѕи-
довите не се поврзани со агли прашал: „Каде ти се 
аглите?“ Ѕидарот му одговорил: „Јас знам да ѕидам, 
а за агли ќе си најдеш друг.“ 
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Тешко може да се замисли куќа без агли. Оној 
што не умее да ги направи, не е ѕидар. Во аглите е 
мајсторијата. Така е и со драматичарите. Оној што 
не знае да постави агли и замки во пиесата, тој го 
згрешил занаетот. Поетите не одат подалеку од Го-
рановиот став. Можат да се јават многу поетичари, 
но ќе бидат добри само оние што ќе можат да на-
прават агли, односно да ги врзат стиховите до сте-
пен на нераспаѓање. Многумина што не се вешти 
во занаетот ќе бидат наспроти оваа мајсторија. За 
таквите велиме дека не прават песна, туку само ѕи-
даат. Еден мој пријател, кој се обидуваше да биде 
поет работник, бидејќи работеше во текстилната 
индустрија, велеше дека поезијата кај некои поети 
е чиста ѕидарија. Што значи, ѕидаат зборови без да 
ги поврзат за да направат дело како што вели Б. 
Конески во огледот „Еден опит“. 

Во земја каде поетичар се станува од пуста желба, 
не од дарба, најдобро е поетите да си останат поети, 
зашто за поетичари треба уште многу леб да изедат 
додека го испечат занаетот. Денешниве наши (се-
која чест на исклучоците) поетичари, најмногу треба 
да ѝ благодарат на јавноста, на некои институции на 
системот, зашто не водат грижа за нив, односно за-
што не ги прашуваат што работат, или како, некои 
од нив, добиваат национални признанија и пензии?

Димче Шипинкаровски (Струшки книжевни 
средби)

ДПМ ДА УЧЕСТВУВА НА 
МАНИФЕСТАЦИИТЕ СО ЕДНА 
ТРЕТИНА ОД СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ

Ви предлагам да донесете одлука: една третина од 
членовите на управните одбори да бидат на пред-
лог на Друштвото на писателите на Македонија, а 
исто така и една третина од членовите на комисиите 
за избор на наградите да се на предлог на ДПМ.

Овие предложени членови за работата одговара-
ат пред ДПМ.

По потреба, ако не ги спроведуваат одлуките од 
ДПМ, членовите на предлог од ДПМ може да би-
дат сменети предвреме од Друштвото.

Ова да е одлука за сите манифестации што се по-
врзани со надлежностите на ДПМ, а се финансирани 
од Министерството за култура, односно од Владата.

Што се однесува до Струшките вечери на поезија-
та, ако ДПМ не учествува во изборот на наградите, 
вклучувајќи ја и наградата ,,Златен венец", во идни-
на да не се доделува признанието ,,Почесен член на 
ДПМ“ за добитниците на оваа награда. Како може 
да се додели признание за почесен член на ДПМ, а 
ДПМ да не учествувала во изборот?!? 

Наум Бајо 

ЗА СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА 
ПОЕЗИЈАТА 

По објавувањето на мојот текст, за организацијата 
и Програмата на светската поетска манифестација 
– Струшките вечери на поезијата, се јавија поголем 
број стружани. 

Крајно разочарани, прашуваат: Зошто Владата на 
Македонија и надлежните служби, дозволија, веќе 
неколку години, директор да биде личност, кој жи-
вее во Скопје?! 

Доаѓа во Струга само за време на програмските 
денови, и се враќа во Скопје. 

Ваква, непримерна, луда, кадровска политика – 
нема никаде во светот! 

Стружани отворено негодуваат и реагираат. 
Владата на Македонија ова веднаш да го спречи. 
Струга не е провинција! 
Има квалитетен стручен кадар, од сите профили. 
Не сакаме да го примениме она најлошото: бојкот 

на манифестацијата. 
Да излеземе на улица, и пред поетите, со пароли 

и транспаренти... 
Молиме за сериозноста на овој кадровски проблем. 
Струшките вечери на поезијата, последниве години, 

го изгубија својот уметнички сјај, углед и квалитет! 
Стружани се разочарани и револтирани од орга-

низациско-програмските содржини. 
Коментарите се гласни: 
Со непроверени и анонимни поети учесници нема 

ни квалитет ни посетеност. 
Организаторот добива солидни финансиски сред-

ства од државата, а ефектите незначителни!? 
Скромни, мали... 
Една од главните причини за ваква незаинтереси-

раност и застој е – стручниот кадар. 
Несфатливо е, на чело на оваа врвна светска ма-

нифестација, особено последниве години, да биде 
вработен во Министерството за култура, кој живее 
во Скопје!? 

Секој во Струга, ќе ви каже – има во овој град на 
Браќата Миладиновци успешни кадри, кои веднаш 
можат да ја водат оваа светска манифестација. 

Зошто се игнорирани, понижени... 
Надлежните во Владата на Македонија, зошто, сѐ 

уште молчат? 
Или – за нив, Струга не е интересна... 
И натаму – провинција... 
Стружани отворено бараат да се врати сјајот и 

угледот на поезијата. 
Засега – се молчи... 
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Колку изучувањето на македонскиот јазик и ма-
кедонската литература помага за зачувувањето 
на македонската култура, традицијата и фунда-
менталните идентитетски обележја наспроти гло-
бализацијата и потиснувањето на „малите“ наро-
ди и јазици?

Реторички, општо (т.е. глобално) кажано, од-
говорот на секое прашање се содржи во самото 
прашање. Проблемот се јавува кога прашањето е 
сложено и компликувано, па само по себе бара рас-
членување. А расчленувањето е основната лингви-
стичка процедура, која по однос на ова прашање нѐ 
води, парадоксално но вистинито, прво,  кон един-
ството на  јазикот, литературата и културата.

Во тоа се состојат и задачите на филологијата, 
особено на националните филологии, имено, прва-
та задача, уште од нејзините почетоци во времето 
на рационализмот и романтизмот: да ја проучат 
народната култура преку јазикот на старите пишу-
вани текстови; втора задача: да ја проучуваат тра-
дицијата, особено усната, во времето на национал-
ните преродби и трета задача, која особено доаѓа 

до израз во последниве децении: да ги истакнат 
фундаменталните идентитетски обележја. Со дру-
ги зборови, филологијата е национална наука и се 
јавува паралелно со оформувањето на нациите.

Инаку, проблемот со идентитетот пред триесе-
тина години не беше наш проблем, особено не на 
нашите генерации, кои сега веќе сме на пристојна 
возраст, туку на други народи опфатени со проце-
сите на транзицијата, па на извесен начин иденти-
тетските прашања кај некои од нив се поврзаа со 
транзициските. Подемот на македонската книжев-
ност и култура, веднаш по Втората светска војна, 
основањето на македонските национални инсти-
туции во форма на катедри и институти, јубилејни-
те одбележувања од значајни настани од нашето 
културно минато и, особено, нивниот одглас во ме-
диумите и соживувањето на македонскиот народ 
со нив е силна потврда за неоспорноста на нашето 
македонско национално чувство и за стабилно-
ста на нашиот идентитет. Од друга страна, ние ја 
имавме веќе глобализацијата што ја немаа други-
те, особено народите од Источниот блок, од кои 
некои срамејќи се од своето минато, ни го оспору-
ваат нашето. Се работи всушност, за прашања што 
не се од доменот на моите области, филолошките, 
па не би сакал до крај да ги разглобувам.

Тука влегувааат и областите што се предмет на 
Ваш интерес…

Што се однесува до областите што се предмет 
на мој интерес, проблемот на глобализацијата 
доаѓа до израз во лингвистиката, прво во истори-
ската лингвистика, а подоцна и во социолингви-
стиката, па да се совлада сето, да се акумулираат 
нивните знаења (податоци и сознајби) и да се при-
менат нивните вештини (толкување на текстовите, 
анкети...) како извор за проучување на културата, 
традицијата и идентитетот не е така едноставно. 
Оваа проблематика е уште посложена кога стану-
ва збор за македонската културна традиција, или 
македонското културно наследство,  токму поради 
обемноста на јазичните материјали што се поврзу-
ваат со македонскиот идентитет. А нивниот број не 
само што не е мал, туку е и скапоцен и бил пред-
мет на негово приопштување кон други традиции, 
пред сѐ, на различни идеологии, религиозни или 
политички, наднационални или националистички. 
Па така, македонските текстови биле предмет на 
фалсификати, а фалсификатот тешко е да се от-
крие, впрочем, како и оригиналот. И тука навлегу-
ваме во сферите на лингвистичките парадокси, од 
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времето на пропаста на големите империи, спроти 
и потем Големата војна, која потем се нарече Прва 
светска војна, зашто по неа имаше и Втора, во која 
се случуваше асиметричната дихотомија на јазич-
на глобализација наспроти демократизација на ја-
зиците, во онаа смисла во која фалсификатот знае 
да се наметне повеќе од оригиналот, а малите на-
роди умеат да ја загрозуваат глобализацијата, која 
никако да се наметне, независно дали ја барате 
на Бит-пазар или во Пентагон, на Тробријанските 
Острови или во Холивуд,  со помош на теоријата 
на коренот или на супстратот, на клетката или на 
кодот. 

Сè некако ќе се најде некоја бубачка, 
независно дали е дрвеница, што ја 
нагризува теоријата на родословното 
дрво, или е милениумска бубачка, 
што ги загрозува компјутерските 
програми.

Фалсификатите, инаку, се предмет на една дисци-
плина позната под називот дипломатика, која ете 
така почна да ни ја разјадува она што треба да е 
дипломатија. Парономијата знае да биде опасна, 
особено ако прерасне во параноја. Од незнаење, од 
недоучување, од недослушање.

Тоа е накратко она што би го нарекол мојот опит, 
од моето изучување на македонскиот јазик и на 
македонската литература, на другите јазици и ли-
тератури, се разбира, на фонот на општата лингви-
стика и теоријата на литературата на Филолошкиот 
факултет. Со други зборови, сѐ што сум совладал 
од македонскиот јазик, литература и култура сум 
го вложил во општата лингвистика, теоријата на 
литературата и културологијата, а сето мое знаење 
од овие општи науки сум го применил во поната-
мошно продлабочено проучување на македонисти-
ката. Ваквиот филолошки круг помага при зачуву-
вањето на, како што рековте, зачувувањето на ма-
кедонската култура, традиција и фундаментални 
идентитетски обележја наспроти глобализацијата 
и потиснувањето на „малите“ народи и јазици.

(Да не бидам неразбран, овде личните форми, за-
менски и глаголски, ги користам метафорично.)

Впрочем, ние сме потомци и питомци и на Климент 
Охридски и на оние 3 500 ученици  на Охридската 
книжевна школа кои ја просветија не само македон-
ската земја туку и сиот словенски свет, во онаа смис-
ла, во која се беше рекло да не беше Климент Ох-
ридски, не ќе бил ни Достоевски... Во  македонскиот 
јазик е зацврстен кодот на Крчовски, Пејчиновиќ и 

Теодосиј Синаитски, на Прличев, Цепенков и Мисир-
ков, во онаа смисла во која едни со други хетерохро-
ниски се надополнувале со своите приказни, впро-
чем како што го правиме и Конески и нашите генера-
ции македонисти и македонски писатели. И тука се 
надоврзуваме на Конески дека, имено, сме деца на 
Силјана Штркот. Во парадоксот на нашето книжев-
но потомствување по Климент Охридски и Силјан 
Штркот се крие односот меѓу глобализацијата и 
диференцијацијата. Охрид е медиумот преку кој се 
извршила светската глобализација на словенските 
народи, зашто охридската приказна е светска и гло-
бална, во онаа смисла во која Охрид се споредува со 
Ерусалим. Силјан Штркот е оригинална македонска 
книжевна иницијација. И сега онаа глобализација 
што во едно феудално време тргнала од Охрид во 
словенскиот свет и со која словенскиот свет станал 
дел од европската цивилизација а таа прераснала 
во светска, се обидуваат да ни ја одземаат со квази 
теории историци кои не прават разлика меѓу феуда-
лизмот и социјализмот, меѓу феудалните градови и 
глобалните села, зашто едните ги гледаат низ при-
змата на социјализмот, а другите немале можност 
да ги доживеат, зашто им биле забрането овошје. А 
Охрид ви е речиси единствен жив пример за град во 
кој писменоста опстоила низ сето негово траење.   

Зачувувањето се врши институционално…

Да прецизирам, изучувањето на македонскиот 
јазик и на македонската литература основно се 
одвива на Филолошкиот факултет „Блаже Коне-
ски“ во Скопје, од една страна, на Катедрата за ма-
кедонски јазик, а од друга страна, на Катедрата за 
македонска книжевност и култура. Станува збор 
за две катедри кои меѓусебно се надополнуваат 
со своите програми, во кои значајно место им се 
посветува токму на прашањата од македонската 
културна традиција и на идентитетските обележја,  
како што се јазикот и литературата. На Катедрата 
за македонски јазик студентите уште во прва го-
дина се среќаваат со старословенскиот јазик, а на 
Катедрата за македонската книжевност и култура 
со македонската медиевистика и фолклористика, 
т.е. со средновековната македонска книжевност, 
со кирилометодиевистиката и со апокрифистика-
та, како и со народната книжевност, а на повисо-
ките со историјата на македонскиот јазик и маке-
донската дијалектологија, како и со македонската 
книжевност во времето на просветителството и на 
преродбата. И сѐ така до современиот македонски 
јазик и современата македонска литература. И сето 
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тоа на фонот на престижните светски теории за ја-
зикот, литературата и културата. 

И сета може да се постави на фонот на светската 
филологија и историографија. Лесно е да каже тоа, 
но треба да се докаже. А за да се докаже треба да 
се помине сиот филолошки круг.

(Забелешка: основниот модел на филолошки круг 
во стилистиката е поставен од Лео Шпицер, со него-
вото име се поврзува и концептот за портретирање 
на личниот опит и за глобализацијата погледната 
низ призмата на филолошко-христијанската глоба-
лизација. Инаку, отсекогаш се учел на Филолошкиот 
факултет што денес се вика „Блаже Конески“, а по-
следниве три децении под американско влијание и 
на универзитети од поранешниот Источен блок.) 

Во таа смисла, одговорот на ова прашање би го про-
должил со една прагматична девиза: „Размислувај 
глобално, дејствувај локално“, која погледнато, како 
што вели Конески во една своја песна, потпирајќи се 
врз теоријата за системите, на подлабоко рамниште, 
на побогато созвучје, ја разоткрива парадоксално-
ста на глобализацијата. Истото поедноставно кажа-
но можеме да го реинтерпретираме како: „Совладу-
вај го општото, применувај го врз одделното“. И тоа 
е она што се применува на катедрите за македонски 
јазик и за македонска книжевност и култура. Па ако 
толку се совлада општото, ништо не ќе може да го 
потисне одделното. Со други зборови, ако ги совла-
даме општите теории за  јазикот и литературата, 
како и одделните примери врз кои се засновуваат 
современите општествени и хуманистички науки, 
меѓу нив социолингвистиката и лингвокултуроло-
гијата, кои произлегуваат од лингвистиката, како 
и семиологијата, која исто произлегува од лингви-
стиката, ќе ја сфатиме кревкоста на глобализација-
та наспроти моќта на навидум „малите“ народи и 
јазици. Зашто, според теоријата на системите нема 
мали и големи јазици, нема мали и големи литерату-
ри и култури, независно од суровоста на податоците 
што зборуваат за исчезнување мали јазици, како на 
пример, далматскиот, но и големи, како на пример 
илирскиот или тракискиот, на народи, родови или 
орди, кои не ја надминале племенската фаза, но и на 
големи империи, како што тоа убаво го почувствува-
ле Лозарите. А не беа од обична рода, туку од свети 
Климентова или Силјан Штркова.

Во современиот македонски јазик и 
современата македонска литература 
е содржана сета македонска 
јазична, книжевна и културна 
традиција. 

Постои ли можност билатерални политички до-
говори да успеат во обидот да ја редефинираат 
историската основа врз којашто почива македон-
скиот јазик?

Историската лингвистика и социолингвистиката 
располагаат со богатство  примери за борба меѓу 
јазиците, во толкав обем што македонскиот јазик 
може да биде пример како еден јазик опстојал врз 
основа на богатата културна традиција, но и врз го-
лем број други фактори. Не успеале ниту обидите 
за обезличување на македонскиот јазик, иако во 
реализацијата на  агресивните политики на сосед-
ните народи била ангажирана бројна пропаганди-
стичка машинерија, и воена и жандармерска, но и 
академска, перфидно заблудена, солидно платена 
и  богато нагостена, од која папагалски се барало 
само едно, само еден предикатив: Македонија е ..., 
но за нивна жал а наша среќа, мал е бројот на науч-
ниците што се задоволуваат со предикати, или со 
изолирани примери, па обично си ги кителе докази-
те со придружни дескрипции, од кои испакнувала 
вистината за Македонија и за македонскиот јазик, 
некогаш само и врз пример на обична анегдота 
раскажана на српски, бугарски и македонски. А по-
литиката се променува со брзината на ветрот.

 Македонија, исто така, биле предмет на многу до-
говори и реформски предефинирања, во кои особе-
но место имало јазичното прашање, уште од турско 
време до денес, но ниту еден не ја уништил македон-
ската идеја за оформување на македонскиот литера-
турен јазик. Па така, Лозарите не верувале во опста-
нокот на империите, како што некои не верувале во 
сојузите и униите. Лозарите со свои очи гледале како 
пропаѓаат империите и се залагале за посебноста 
на македонскиот јазик. Некои договори траеле само 
еден ден или една недела, а дел од нив се однесува-
ле на Македонија, независно кој стоел зад нив, а кој 
уште го сонува тој ден, а за секоја империја или сојуз 
може точно да се пресмета колку години траеле, а во 
колку дена се срушиле како кула од карти. 

Врз македонскиот јазик се врши јазична агресија 
која агресорот со застарено оружје сака да ја санк-
ционира со билатерален договор со европскосојуз-
на логистика, при што очекува таа да му биде соод-
ветна на некогашната советскосојузна поддршка 
која колку длабоко да била плаќана, сепак остана-
ла недоволна. Не е до сојузите, до луѓето е.

Задачата на лингвистот, па и на социолингвистот 
некогаш е да биде само дескриптолог, па сето она 
што ни се случувало во изминатите триесетина го-
дина во една реченица може да се опише со исказот 
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„убаво нѐ подлажуваа тогаш“, сѐ со цел да ја зама-
тат нашата културна меморија. И уште нѐ убедуваат 
дека сме коминтерновска творба, а синоним (шифра, 
код) за Коминтерната беше еден хотел од приказни-
те,  налик на онаа средновековна гостилница на која 
пишува „сите сме гости на овој свет“ и што така уба-
во ја има опишано Климент Охридски во едно слово 
што е христијанскобиографски модел за глобализа-
ција, прифатен и во социјалистичките земји, и што 
е така убаво опишан во „Големата вода“ на Живко 
Чинго. Нема што нема во македонската литература.  

Но, има нешто што е подлабоко од сојузништото 
(независно дали е советското или европското) и би-
латералното (независно дали е австроунгарското 
или српскохрватското). Сојузите се разјадуваат сами 
од себе. Впрочем, најразвиени лингвистички цен-
три (во областа на семантиката) во Австроунгарија 
биле Лвов и Краков. А на македонски и на бугарски 
глаголот „бара“ има различни значења. И како да 
ги исполниме бугарските барања. Не е до коренот, 
до кодот е. Парадоксот на бугарските барања е во 
тоа што теоријата со која бугарската лингвистика ја 
омаловажува посебноста на македонскиот јазик е 
во континуитетот на рускосоветската со  император-
скоруската  лингвистика.  Но тоа е голема тема, која 
не е независна од податокот дека интересот и на ру-
ската императорска и советска политика бил повеќе 
насочен кон придобивање на туркиско-татарските 
народи, отколку на другите словенски. 

Да прецизираме: историската основа на македон-
скиот јазик јасно е дефинирана во филологијата, 
собено во славистиката, како и во лингвистиката, 
особено во структурално-функционалната, како и 
во социјалната лингвистика и социолингвистиката. 
Несомнено, славистиката се развила под влијание 
на панславизмот. Од панславизмот речиси ништо не 
останало, но останува податокот за македонската 
основа на најстариот словенски литературен јазик. 
Француската социјална лингвистика пред полска-
та и рускосоветската ја истакнала посебноста на 
македонскиот јазик, и тоа наспроти српската и бу-
гарската,  независно од политиката. Впрочем, некои 
прашања од француската социјална лингвистика 
станале клучни во социолингвистиката, а некои пра-
шања од француската политика потем Големата 
војна кои биле отстапка пред австриската и ден-де-
нес се табу-тема. Но, кого го интересира тоа? Без-
друго, писателите што ќе им пишуваат мемоари на 
светските политичари, па ќе им најдат некоја траума 
од деда и прадеда од  Големата војна.

Бездруго, убава тема за трилогија! 

Дали преку познавањето на минатото на маке-
донскиот јазик би можеле да дадеме видување и 
за неговата иднина?

Македонскиот јазик успешно ги совладал своите 
внатрешни „психофизиолошки“ премрежја и ги из-
држал сите надворешни „социјални“ притисоци, со 
други зборови, ја сосредоточил својата морфосин-
такса и ја разиграл својата семантичка синтакса.  

Значаен придонес за тоа дале и македонските писа-
тели, од времето на Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Крчов-
ски преку Васил Иљоски и Блаже Конески до совреме-
ните македонски писатели. Не случајно ги спомнувам 
Иљоски и Конески зашто тие не само што беа дел од 
Комисијата за јазик и правопис, и не само што беа писа-
тели, туку и  научно ја обработиле оваа проблематика. 
И активно твореле во „три времиња“, секое со свои ја-
зични предизвици и соодветно го осмислувале својот 
јазичен свет. Познавањето на традициите на македон-
скиот јазик, на македонската литература и култура е 
предуслов за развој на јазикот. И на морфосинтаксич-
ки план, во употребата на формите во различни видо-
ви текстови, и на семантичкосинтаксички, во богатото 
значење што блика од јазичниот израз. А секој писател 
има свој посебен јазичен свет и се мачи и/или ужива во 
слободата на јазикот. Иднината на македонскиот ја-
зик е во слободата на македонскиот исказ, надвор од 
шеми и шаблони што напати ги наметнува глобалната 
прагматика на вербалната комуникација.

Јазикот е во умот, па влогот во 
изучувањето на јазикот е влог 
во умот, на јазичното мислење, 
на јазикотворечката дејност која 
се одразува во сите сфери на 
општеството. 
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Соодветствува ли интересот на младите за изу-
чувањето на македонскиот јазик со влогот на др-
жавата во оваа сфера?

Мислам дека постепено се сфаќа колку е значаен 
подемот на фундаменталните науки за развојот на 
општеството, во тој поглед и изучувањето на јази-
кот и литературата, како и на националната исто-
рија, без кои нема напредок во писменоста, сфате-
на во најширока смисла. Една од дефинициите за 
јазикот е дека е трезор, ризница. 

Колку е важен јазикот наспроти другите книжев-
но-уметнички обележја, како приказната, нара-
тивната структура и слично во насока на преносот 
на вистинското значење на еден текст на релација 
автор-читател?

Јазикот ја збогатува приказната, како и другите 
книжевно-уметнички форми, ги детализира; струк-
турата ги упростува, ги сведува на збир од одно-
си и врски меѓу деловите на композицијата. И сите 
тие се предмет на детална анализа на семиотиката 
на текстот. Во таа творечка лабораторија, филоло-
гијата е вештина на бавно читање, на откривање на 
текстот, а читањето е страст, како што откривање-
то на значењето предизвикува порив. Значењето 
на единиците во тестот и на текстот во целина по 
правило треба да  води кон смислата на текстот, 
која зависи од мноштво надворешни фактори. От-
кривањето на вистинското значење на еден текст е 
проблем на филологијата како наука заснована врз 
вештината на бавно читање. Читањето го сфаќам 
како порив што за смисла не прашува.  

Постои ли континуитет во развојот на маке-
донскиот јазик од аспект на неговата литерарна 
употреба кај авторите од различни генерации на 
македонската литература, на пример, од првата 
генерација до најмладите современи македонски 
автори?

Да одговориме на ова прашање треба да се за-
прашаме дали се разбираме, дали се читаме. И 
колку се почитуваме генерациски и како Друштво 
на писатели. Еден од одговорите лежи во Грама-
тиката на македонскиот литературен јазик на Бла-
же Конески и гласи: да! Просторот не ни дозволува 
ова да го образложиме прагматично овде и сега, ќе 
ни треба една дополнета македонска граматика со 
примери од современета македонска литература 
онаму каде што запрел Конески, спроти Годишното 
собрание на Друштвото на писателите на Македо-
нија во 1953 година. А еве од тогаш поминале 70 

години, а таква расправа за литературата од тогаш 
до денес ќе да немало. Друг одговор е во констан-
тите на македонскиот јазик и литература, како што 
е Кочо Рацин. Имено, онака како што Рацин се на-
доврзува на патот на Крчовски и Миладиновци, ние 
се надоврзуваме на патот на македонските писате-
ли од првата и следните генерации.

Колку младите македонски автори обрнуваат 
внимание на употребата на јазикот во своите кни-
жевни остварувања наспроти развојот на самата 
приказна и ликовите?

И да не сакаат, бездруго, обрнуваат. Некои лингви-
сти повеќе ги сакаат делата во кои доаѓа до израз 
спонтаниот израз, што се надоврзува на сознајба-
та дека македонските писатели сами си го бараат 
својот книжевен профил. Без ничија помош. Приме-
рите од светската литература зборуваат за нешто 
друго. Некогаш мала лекторска интервенција значи 
многу за квалитетот на едно книжевно дело. Се раз-
бира, и редакторска. Јас сум од она време кога на 
сиот глас низ аулите на Филолошкиот факултет се 
трубеше дека во секоја издавачка куќа ќе има лек-
тори и редактори. А како што учевме, лекторот по-
некогаш е дури и соавтор, да не зборуваме за редак-
торот, кој по правило би требало да биде учител по 
креативно пишување, особено за млади писатели. 

Впрочем, јас сѐ уште ги кажувам и ги пишувам (не-
зависно дали некој ме слуша или чита) примерите 
од германски и руски јазик и литература, зашто пре-
давам општа лингвистика и се учам од престижните 
примери, при сѐ што попрестижен пример од Кочо 
Рацин нема.  И тука е односот меѓу големите и мали-
те јазици. Зад Гете стоеја и Хердер и Вилхелм Хум-
болт, два противречни лика чии знајби совршено се 
споија во творечкиот профил на Гете. Зад Пушкин 
застана врвно име на руското општество во тоа вре-
ме,  грофот Вјаземски, кој денес ретко кој го помни, 
но Пушкин сите го знаат. За посебен македонски ја-
зик и литература се заложи Мисирков, зад кого за-
станаа врвните имиња на славистиката од тоа вре-
ме, како неговиот ментор Петар Лавров, при сѐ што 
во Бугарија го сметале за луд, а во Србија го правеле 
ненормален. Зад Рацина ретко кој застанал, но само 
тој застанал  зад Крлежа. Зад првите генерации ма-
кедонски писатели застанаа Блаже Конески и Ди-
митар Митрев. Некои им свртеа грб. Дали ќе беа по-
добри или станаа подобри е сосема друго прашање.

Интервјуто го водеше Стефан Марковски



Шеќерна песна

Сè уште го паметам

вкусот на шеќерот што баба ми

ни го ронеше врз парчето леб.

Секое зрно беше зрно љубов

насмевка и спокој.

Го паметам белиот шеќер

од детството ми со грст вода наросен

за да не се распрска под ноздрите

и растури некаде.

Белата блажина на баба ми

беше моја бела насмевка,

време срцето да одмори од долгото играње.

Ја паметам растреперената рака

на баба ми која толку вешто

играше со шеќерот

небаре го прави најубавиот колач на светот

Тогаш имавме и кога немавме

Денес само го паметам

вкусот на шеќерот што таа

го ронеше врз парчето леб

и раскажувам за да потсетам

дека и кога немаше, имаше сè.

Колку треба за среќа

Ме учеа дека леб и сол

да јадеме, најважен е домот.

Она парче од рајот

што треба да го чуваме

од лоши очи и уроци.

Парче каде ќе се вратиме

по тешко минатиот ден,

место каде воздишките

растат во насмевки.

Токму таму каде нозете се долж чергата,

живее спокојот.

Домот е место за бегство,

уточиште на тишината

Само толку треба за среќа.

НАГРАДА 
„ДАНИЦА 
РУЧИГАЈ“
Вања Изова Велева

ИНТЕРВЈУ

УДК 821.163.3-1

Жири-комисијата во состав: Васил Дрвошанов 
(претседател), Ивица Челиковиќ и Зоран Пејковски 
(членови) едногласно одлучи наградата „Даница 
Ручигај“ за 2022 година, што ја доделува Друштво-
то на писателите на Македонија, да ја добие Вања 
Изова Велева за книгата „Место за бегство“. 

Стихозбирката на Вања Изова Велева со наслов 
„Место за бегство“ (Скопје: Паблишер) содржи 30 
песни, поделени во три циклуса: „Прво пројаву-
вање“, „Второ пројавување“ и „Трето пројавување“. 
Поетската книга „Место за бегство“, вклучувајќи ги 
и другите нејзини поетски книги, Вања Изова Веле-
ва ја изделуваат како поетеса со посебен сензиби-
литет на македонската поетска мапа 
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Како се прави сонот?

Знаеш ли како се прави сонот?

Две зрна песок

низ решето,

три вреќи воздух

и сонце.

Така се прави.

Ако сакаш да

се будиш со насмевка

важно е да ја знаеш мешавината.

Треба низ воздухот да пуштиш сонце

и да додадеш едно зрно песок.

Ако заглави зрното низ решетото

тогаш добиваш шаренило од сон

полн сенки и стравови.

Важно е да знаеш дека

вреќите воздух го растат сонот,

го разнесуваат од порта до порта

и така раздуван го враќаат на твојата перница

Знаеш ли како се прави сонот?

Внимателно измери ги состојките

оти секоја грешка

те води во несоница.

Така се прави сонот.

Едно време

Едно време ми стана студено

не заради времето,

не заради студената соба,

туку така, ми се згрчи душата.

Едно време и реки стрмоглави ми надојдоа

не заради крвта

и здивот затрчан

туку срцето подзастана.

Ми стана студено заради убавината

смрзната и заборавена

што никна како потсетник

по кожата,

ми стана студено оти сè уште има радости,

па ми течат реки по телото.

Студено ама убаво,

зашто и во студенилото има топлина.

Тишина

Во тишината секогаш си сам.

Оставаш по некој белег

и пак сѐ од почеток.

Во тишината се чека смирено

Таму времето нема значење

Сѐ е тивко

нема глас, нема звук

само тишина што се мери во расчекор.

Не растурај го молкот.

Вања Изова Велева (Струмица, 1972) е поетеса, член на ДПМ од 1995 година. Дел од нејзината пое-
зија е препеана на: англиски, француски, српски, словенечки, шпански, бугарски, полски и руски ја-
зик. Авторка е на неколку збирки поезија и прозни записи, меѓу кои: „Вентил во постоењето“, „Смртта 
на рибата“, „Правта не зборува“ итн. 
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РЕЧ НА СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА 
ПОЕЗИЈАТА

ЗБОРОТ И ТОЈ ВО НЕГО
 
На почеток беше Словото и Словото беше во Бога, 

и Словото беше Бог... Ова сознание од Стариот и Но-
виот завет изречено од Јован Златоуст пренесено 
и овде на оваа библиска земја Македонија, на која 
одел и длабоко ги вкоренил своите стапки Свети 
Павле, е воскликот за постоењето на словото – 
зборот што ја создава мислата. Тие што го слават 
зборот со чувство дека допреле до совршенство-
то на природата, е дека допираат и до самиот Бог. 
Тој е Светлината што ѝ помага на Темнината да го 
осознае своето постоење. На вечноста на која ѝ се 
поклонуваат, тие што го восприемаат и го облику-
ваат словото: пишувачите, поетите, раскажувачите, 
зборувачите, тие бескрајните толкувачи на слово-
то. Тие како на аџилак со невидливите крилја од 
Константин Миладинов, долетуваат по „Т’га за југ“ 
и влетуваат во магепсаниот простор на езерото. Во 
просторот на црквите во кои живеат светците со 
бројот на деновите во годината, но и во милениум-
ските години потоа што следат. Влегуваат тие, пое-
тите во звуците на кавалот, на зајдисонце како што 
ни пее Константин – слнце да зајдвит, ја да умирам. 
И кога ја читаме одново и одново „Т’га за југ“, осоз-
наваме дека умирањето е населување во вечноста 
и ова всушност е химната на македонските поети.  

Тој аџилак на поетесите и на поетите од Македо-
нија, а и сите вие овде присутни дојдени од вашите 
земји, веќе го прифаќате ова поетско поклонение 
каде реката го напушта езерото, а вие поетите, ма-
кар еднаш да ги изговорите своите стихови, пред 
опсесијата за Македонија на Константин и да го чу-
ете одекот на сопствените стихови. 

И еве, тоа трае од кога траат и Струшките вечери 
на поезијата. Од далечната 1961 година кога врвни 
поети и писатели ја зачнаа оваа поетска дружба, 
поезијата стана патоказ за многу млади луѓе. Се-
која трета личност е поетеса, е поет, така што сега 
вие сте во Земјата на поезијата. Големиот македон-
ски поет Матеја Матевски во една прилика, кога се 
зборуваше за СВП, рече дека оваа манифестација е 
толку единствена и храбра што може да преживее 
сѐ. Тоа се потврди во сите овие изминати години. 
Генерации творци од Македонија, од сите земји од 
Европа и други континенти во темните ноќи на не-
бото над Струга, сјаат нивните ѕвезди и, го слушаат 
одекот на нивните песни. Тие одеци само ни велат 
дека поезијата живее за да укажува, да помага таму 
каде е затворено, да отвора. Вековите не можеле 
да живеат без говорот на поезијата.  

Но дали сега, денес може оваа магија да го на-
први невозможното возможно. Деветнаесеттиот 
век отиде и како да ги однесе сите величествени 
имиња на поети, што ги отворија вратите на екс-

УДК 821.163.3-5

Гордана Михаилова Бошнакоска
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периментите, на поетите од дваесеттиот век. Овој 
век само што замина ни остави возбудувања што 
ги проширија границите на идеите. Поезијата беше 
таа што опстојуваше и ги бодреше разнебитените 
состојби во човековата интелектуална свест. Па 
каде се границите на овој импулс? Веројатно тие 
се во исчезнувањето, но до каде може да оди сето 
тоа. Одговорите се тука околу нас. Тие се во при-
казните од нашето детство, во музиката од нашата 
младост, во прочитаниот одек на песните од оми-
лените поети. Песни што остануваат во нас, за да ја 
крепат нашата кревкост, изненадите што денот ни 
ги носи, во ноќите да го молиме сонот за помош, да 
ни укаже на моќта на телото што се буди.

Кога дојде љубезната покана од директорот на 
СВП, г. Тодорче Тасевски јас бев во Галичник, едно 
исконско место, каде со години летото таму го 
поминувам. Ова е населено место на најголемата 
надморска височина во Македонија. Ова е место со 
посебни традиции. Целиот тој регион го населуваат 
Мијаците кои низ вековите ги откривале и совладу-
вале просторите – меридијаните. Ова е печалбарски 
регион. Поезијата е усна, пренесувана на јазик што 
го говориме сите во Македонија, македонскиот. Но 
Галичаните го имаат својот дијалект, како што по-
стојат многу дијалекти што се богатство на маке-
донскиот јазик. Поканата ја прифатив со возбуда и 
задоволсто затоа што тоа ме врати во времето кога 
бев присутна, пред многу години на првите Струш-
ки вечери на поезијата. Бев најмладата учесничка.

Тогаш ги видов сите оние поети што денес ја со-
чинуваат класиката на македонската поезија. Един-
ствена жена поетеса беше, Даница Ручигај, убава, 
самоуверена, со свест на она што е. Но трагично го 
загуби животот во скопскиот земјотрес во 1964 го-
дина. 

Оттогаш поминаа многу години за СВП, но и за 
мене. Македонската поезија беше ексклузивитет. 
Денес таа е етаблирана и прифатена безмалу во 
целиот свет. Така што учеството на СВП е привиле-
гија и не само за македонските поети, но и за поети-
те од целиот свет. 

Оваа година ја славиме поезијата на поетот од Ја-
понија, г. Шунтаро Таникава, но и поезијата на мно-
гу поети дојдени од многу земји во светот. Вам ви 
ги упатувам моите поздрави од срце со верување 
дека Македонија, македонската поезија и СВП, ќе 
ви бидат дел од убавите мигови во вашите животи.    

Ви благодарам!              

 Струга , 25 август 2022 година                

МИРИСОТ НА КИМОНОТО
                                    на Анита Б.Б.
 
 
Го креваат капакот
од картонската кутија
голема,
величенствено се
појавува
јапонското кимоно
неверојатно
за окото на
секојдневието,
нестварно е тоа кимоно
со сите векови
во него,
со таа неодгатлива верба
во вечноста,
јапонското кимоно
со слоевитоста на свилата
проткаена во памук,
сребрени и златни жици,
конци свитливи,
отпорни на истрошеноста
низ годините,
го шири
неодгатливиот мирис
на шарите,
на деновите,
за да лежи вечно
врз меките кожи на
женските тела
таа лелеавост,
тој парфем
и денес
нанесен врз кожата,
под зглобот од дланката,
„кензо“  шепоти  жената -
ова е Кензо,
додека внесено,
занесено сакаме
да допреме
до неговата суштина,
„кензо“ збран  во лист
од стакло положен
под погледите
на жените
го враќа тој неосетлив,
невидлив миг 
на отворената
кутија,
во која лежи
безвременското
јапонско кимоно.
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Немост
Знам дека молчењето е злато
но златото не ме интересира
па зборувам
од утро до вечер
и во ноќта додека сонувам

Ако сакаш – ќе престанам
зашто нема муабет без дијалог
а ти молчиш и за мене
па морам многу да зборувам

И не ми е мака што си глувонем
мака ми е што ти се празни очите
и станувам дрдорка
зашто не ме сакаш
како некогаш

Поарно ќе му зборувам на ѕидот
може тој ќе ми пренесе
нешто што си му рекол

Знам и дека сум крива
ти премногу молчиш
зашто сум јас премногу жива
 
Свои камења
Со какви камења фрлаш
такви и ќе те погодат
ама бидејќи се врз тебе
ќе ти се видат потешки,
остри и погубни

И во дупката што ја копаш
ти самиот ќе легнеш
и ќе ти биде гроб на душата,
а телото може да ти се мавта
ваму-таму, уште некое време

Има трпение,
има долготрпение
и има крај

8/2/2022

Надвор е студено
и метафорите лажат
Во Египет, на времето
кога препарирале човек
му го ваделе срцето
и му го ставале во тегла.
Да кажеш дека луѓето станале мумии
би значело дека немаат срца
а тоа е неточно, не може така;
да речеше дека се „како“ мумии
ќе беше подруго, така може.
Срцето не е ни длабоко ни широко
големо е колку тупаница
колкава ти е таа, толкаво и тоа,
чиста работа,
а што собира внатре
тоа не е предмет на оваа песна
и е надвор од темата. 
И онаа измислица, за скршени срца?
Срцето не може да се скрши
не е од стакло, ни од печена глина
може да се затне, да подзастане,
да забрза или да прескокне
и пак не престанува да тупка.
Кога ќе престане – толку е!
ама пак, и тогаш не се крши.
Единствено, ако замрзне
можеби станува кршливо.

17/1/2019

За омразата
Ако некој те мрази и ти прави подлости
и увидиш дека и ти си го намразил
и му враќаш со иста мера
значи дека те победиле
тој и омразата
Тие
се тешко болни
и болеста им е заразна

Психопатите се сметаат за здрави
и не бараат лек

Благодарност
Животното, кога е болно или рането, 
се осамува, лежи и гладува. Чека да умре
или да оздрави. Не го проколнува животот, 
ни денот кога е родено. Нема многу луѓе, 
може нема ниеден, со вакво достоинство. 

Има работи во кои сме над, 
и работи во кои сме под животните.

15/1/2022

ЈОРДАН
Сум поминал сито и решето
И немам некои желби
Да видам и да пробам уште нешто
За јадења и задоволства
За патувања и големи дела
Немам ни копнеж ни стрв

Само ми остана едно
Нешто за кое би собрал сила
И би го направил утре да можам

20/1/2022

ПЕСНИ
Тихомир Јанчовски

Поезија

УДК 821.163.3-1
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Се селам од стан до стан

Со грозд ламаринени ѕвончиња в рака.
Сомничавите станодавци се чудат поради бројот
на книгите со кои пристигнувам
и таза миење садови.
Странка без маж, со деца,
и никој не ѝ доаѓа на гости.

Во изнајмените домови ги бојадисувам
аглите на ѕидовите во бојата на кајсија
и врз подовите ги редам стомните и лисјата. Дење.

А ноќе ги сонувам туѓите соништа.

На поранешните станари.
Нечии морници, срам, стравови и немоќ.
 
По бесконечните преселби
И моите ќерки стануваат сѐ појуродиви.
На еден стрмежлив начин.
Како тоа им доликува
На добро воспитани девојчиња.

***
Заборавам како се дише.
Се отфрлувам од ѕидовите.
Се прпелкам. Се давам.

Не успевам без сенката
од којашто го  учев дишењето.
Удирам врз ребрестите мембрани.
Клокоти.
Темните кратки алофони.
Пишувам врз дланките.
Диши
Диши
Диши
Скришно ѕиркам помеѓу прстите.

Небото се движи.
Се витка во конус.

Со потоците се залетувам кон отворот
што се стеснува.
Празнината исчезнува далеку пред мене.
Над земјата се менува референтниот систем на ствар-
носта.
Се струполувам молскавично
со поразени крилја.
Секој пат кога ќе се обидам да вдишувам.

Заборавам како се дише.
Заборавам како се преминува преку улицата.
Заборавам како се подава рака пред претставување-
то.

Не дишам.
Неподвижна на крстопатот.
Без име.
Во градот во кои омразата
ги избришала сенките.

                                    Скопје, 5 октомври 2003

Јуни

Со денови лежам во чамецот... на Сава.
Со некоја чудна треска
Сонувам  и лебдам.
Маларија или пневмонија.
Сеедно.
Имам молскавични кошмари.
И, како кнез Мишкин, пишувам некои писма: 
„Милаја Аглаја, Ивановна, така ли беше, проштевајте 
заради ова ‘мила’,
проштевајте и заради писмото, со кое сакав
само љубезно да ве поздравам и потсетам на себеси.“

А зад вратот доберманот ми дише.
Модар.
                                                                Сава, јуни 2001

ПЕСНИ
Сеида Бегановиќ

Поезија

УДК 821.163.4(497.6)-1 УДК 821.163.3-1
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***
Деланките од скршените зборови се забиваат во 
зидовите

Завојував со знакови.
Фронтален напад без објава на војна.
Со јерихонската труба.

А почнав да пишувам за да не се грижат за мене.
Тие – за кои дури не претпоставуваат дека се во грижа.
И беше премногу лесно и премногу лично.
И на сите, главно, им се допадна.
Поради недоволните причини,
какви што беа моите за пишување.
Леснотијата, како легалната содржина на стилот
потекнуваше од  компромиси.
Имено, го усвоив контрастот како начин на толкување-
то.
И го разделив Светото.
Светлина – Темнина.
Праведен – Неправеден.
И тој се распарча со трескот,
И сега го посетувам следејќи ги руните врз ѕидовите.
Врз кожата.
Врз парчињата на обвивката на светот.

***
Два пати умрев
Сега за сѐ имам време.
Една смрт не ми беше доволна.
Ме загрижува само парадоксот на постоењето.
Битието ми стана пореално.
Го решив проблемот на темпоралноста 
но не и на субјективитетот.

Подобро ќе беше ако раѓав.
Не само два пати како досега,
Туку требаше да ја истурам искарата и да ги задушу-
вам океаните
И потоа самата да ја оплодувам со Јазикот.

***
Му недостига
Благоста на себичните,
Ведрината на свирепите,
Шармот на анлфабетите,
и ја има таа тесна долна вилица,
и возбудливите паузи во говорот,
и, доверително, тој знае сѐ за лиценцата 
на машкиот род за кармичките анегдоти,
и не може да му рече
дека еднаш таа му го роди синот. 

Оф, кога би имала трошка ксмет,
и со него да ѝ се случи тоа:
Да се избрука!
Неповратно и непростливо!

Еднаш барем да ужива во милоста
Во општото место.

Или, пак, благородно, со нежноста, да слуша
за жените коишто го сакале, а тој си заминувал
„за да ги сочува од себеси“.
И да го користи токму тој излитен израз.

На неа, неубедителна во стварноста,
само збогувањата ѝ се судени. 

На патување

Никој е оној што знаe дека е невозможно да се биде 
среќен.
Знае сѐ и за носталгијата:
 дека секогаш има место на кое може да се вратиш.
Тоа е она место од каде што си заминал зашто си бил 
несреќен.
И дека во патувањето постојат и места на совршената 
тишина.
Автобуските станици, пероните, аеродромите, приста-
ништата
 во кои на кратко застануваш. 
Со миризбите на амонијак и испарувањата на нафтата, 
со киселото кафе.
 Со лицата од кои ниту едно нема да биде запомнато. 
Каде што седиш спокоен и гладен. И набљудуваш.
 Не се сеќаваш, набљудуваш.

Животот е предолг,
ако останеш на едно место – се претвораш 
во нешто што никогаш не си сакал да бидеш.
И затоа треба да одиш далеку, што подалеку.
Ако успееш да се вратиш,
 ако избегаш од сите искушенија и од лудилото, 
кога ќе се вратиш, сите ќе ги затекнеш таму каде што 
си ги оставил,
и кучињата, и дадилките, и родителите, и децата,
 и сите просци,
со нивната грижа за тебе, скржавата љубов, лукав-
ствата, 
лагите, каењето, збунетоста.
Оние што те чекаа имаат поглед на напуштени деца, 
(и тоа е единствената верност којашто ти беше наме-
нета).
А твојата болка – веќе нема содржина. 
Таа е Ништо.
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Во годината кога се навршуваат два големи јуби-
леја – 120 години од раѓањето на Васил Иљоски и 
70 години од раѓањето на Горан Стефановски, одлу-
чивме да проговориме за драмскиот опус на двајцата 
великани, кои го означија 20 век: Иљоски неговиот 
почеток и Стефановски неговиот крај. Убедени сме 
дека постојат мал број нешта што сѐ уште не се ка-
жани/испитани за нивните драмски текстови. Се чини 
едно, со оглед на заедничкото етничко, национално 
и географско потекло, може да се говори за некаков 
континуитет во контекст на нивните опуси. Сосема 
свесни дека станува збор за автори од два релатив-
но оддалечени временски периода, за две различни 
стилски формации и сосема различни приоди во те-
матската обработка на поставениот проблем, сепак 
сметаме дека, покрај користењето на фолклорот, су-
балтерноста може да биде онаа компонента што го 
манифестира континуитетот на драмските текстови 
пишувани на почетокот и на крајот од 20 век. Приме-
нувајќи постколонијален прочит во анализата на два 
драмски текста, Бегалка од Васил Иљоски и Хотел 
Европа од Горан Стефановски, имагологијата како 
аналитички метод во експликацијата на темата и сту-
диите за идентитетот, овој текст треба да посочи на 
фактот дека и на почетокот и на крајот на 20 век кај 
македонските драмските автори се актуелни истите 
прашања врзани со стабилизација на колективниот/
етнички идентитет, видени во различен контекст, но 
со слични крајни исходишта чиј корен лежи во субал-
терноста. 

 Поаѓајќи од прашањето на Спивак „Дали субалтер-
ниот може да зборува?“ и следејќи го нејзиното тол-

кување дека „субалтерноста не е само лишена од 
капацитетот да зборува, туку и дека субалтеритетот 
е дефиниран со неговото исклучување од застапе-
носта како таква, и од политичките и од естетските 
сетила“ (Спивак, 2003: 6), следува дека субалтерно-
ста на субјектот го одредува и неговиот идентитет 
што бара самоидентификација и потврда. Но, специ-
фика на субалтерниот идентитет е дека тој се мани-
фестира и во односот кон т.н. „елитен“ Друг не само 
како сепарација или потрага по диференцијација и 
различност, туку и како имитација на моќниот Друг. 
Субалтерниот, според една негова логика, единстве-
но преку имитација на дискурсот на елитниот Друг 
може да биде разбран, а според друга, само автен-
тичноста е онаа што може да го диференцира во 
однос на Другиот, а со тоа и маргинилизираниот да 
стане рамноправен соговорник. Распнатоста помеѓу 
овие две логики го дефинира можниот излез од со-
стојбата на субалтерност (што е предмет на интерес 
на двата драмски текста во кои дел од ликовите се 
маргинализирани). 

Маргинализираните групи со субалтерен иденти-
тет (национално и културално дисциплинирани), се 
исклучени од општествените случувања, преживу-
ваат како остаток и најчесто се осудени на исчезну-
вање, зошто, според Хол „идентитетот подлежи на 
постојана трансформарција, тој е предмет на конти-
нуирана игра на историјата, културата и моќта“ (Hall, 
1990: 225). Од друга страна, идентитетот претпочи-
та и извесен степен на сепарација, која често знае 
да се отслика и како негатив во однос на Другиот, 
што е видливо и во предметните драми, лоцирани 
во комплексно социо-класно и социо-економско оп-
кружување. Тие се своевидна парадигма за тоа дека 
субалтерноста е обележана и со имитирање и со жи-
госување едновремено и го отвораат/провоцираат 
прашањето кој е Другиот? Прифаќајќи дека култур-
но Другиот е детерминиран од дискурзивниот ре-
жим на моќта, односно од онаа моќ што идеолошки 
ја воспоставува дополнителната дискриминациска 
граница, видена во мрежата на социјално-класните, 
генерациските, географските и други односи, тогаш 
ликовите во драмите на Иљоски и на Стефановски 
не се еднодимензионално означени: еднаш носат 
карактеристики на субјекти што ги воспоставуваат 
нормите, друг пат како субалтерни кои се етикети-
рани. 

СУБАЛТЕРНОСТА 
ВО ДРАМИТЕ 
НА ВАСИЛ 
ИЉОСКИ И ГОРАН 
СТЕФАНОВСКИ
Биљана Рајчинова-Николова
Лорета Георгиевска-Јаковлева

Студија

УДК 821.163.3-2.09
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Оттука, поставувајќи ја тезата дека потрагата по 
самоидентификација е врзана за центрите на моќ и е 
можна само преку потврда од Другиот, базирана врз 
тврдењето на Мишел Павловски дека „ликовите во 
драмите на Горан Стефановски (конкретно во Хотел 
Европа), сакаат да си го најдат своето место во опште-
ството“ (2011: 457), ќе ги поставиме прашањата: 

– На кој начин засебноста на македонскиот култу-
рен идентитет сака себеси да се потврди?

– Дали вредностите во кои се верува (моќ, пари, 
функција, влијание) се присутни и на почетокот на 20 
век (во времето на Хуриетот по Младотурската ре-
волуција) и на неговиот крај (преку идејата за ЕУ на 
Западна Европа)?

– Кои се начините да се надмине субалтерната со-
стојба видена во драмите?

– Како се ангажираат емоциите на луѓето (свадбата, 
отворањето на Гранд Хотел Европа) преку кои се гра-
ди чувството на заедништво и припаѓање и се проек-
тираат сопствените идеали, копнежи и чувства? 

Дефинирањето на сложените односи што ги воспо-
ставува релацијата со Другиот и дефинирањето на 
тоа кој е Другиот во предметните драми, ги даваат 
одговорите на прашањата. Ликовите во двете дра-
ми обземени од својата „волја за самопотврдување“, 
воспоставуваат различен однос со Другиот: Аџи 
Трајко и Кнезот Игор се ликовите кои ја овозможу-
ваат состојбата на субалтерност, манифестирајќи  ја 
идејата за самодокажување преку имитација на моќ-
ниот Другиот, за разлика од ликовите Ленче, Велика, 
Евра, селаните, Ивана, маргинализирани во класич-
на смисла на зборот, кои ја манифестираат идејата 
за автентичност и различност во однос на Другиот. 
Ликовите функционираат како опозитни парови, при 
што на едниот крај од оската се ликовите кои ја креи-
раат сликата за Другиот како филична слика и оттука 
потребата за имитација, додека пак на другиот крај се 
ликовите кои, на одреден начин и во различна степен, 
се обидуваат да создадат фобични слики за другиот, 
воспоставувајќи граница меѓу „ние“ и „вие“ групите. 

За потврда на оваа констатација, а земајќи предвид 
дека еден од основните мотиви во двете драми е вла-
дејачката тиранија на екомскиот тоталитет (токму на 
таа основа се формираат центрите на моќ, во Бегалка 
тоа се турските големци-ефендии, во Хотел Европа, 
големците од Западна Европа), ќе ги дефинираме 
односно определиме заедничките места и во двете 
драми, како континуитет во тематската преокупација 
со прашањето: Кои сме ние?, а кои се  огледуваат во 
следниве ситуации:

     – Отпор кон вредностите засновани на економска 
моќ на елитата видена во Другиот и прифатени како 
важечка и пожелна традиција на македонската заед-
ница, што од една страна се огледува во конфронта-
ција на идејата на брак заснован на љубов (олицетво-
рена во ликовите на Ленче, Велика, Бошко) и идејата 
на брак како економска заедница (олицетворена во 
ликот на Аџи-Трајко) во драмата Бегалка. Понатаму, 
во конфронтација на идејата за еднаквост (олицетво-
рена во ликот на Ивана – изострена фигура, парадиг-

ма за одделување од некаква „тиранија на тонали-
тетот“ (Шелева, 2011: 61)), наспроти идејата за ранги-
рање во однос на машката супериорност врз основа 
на економската моќ и полот (олицетворена во ликот 
на кнез Игор) во драмата Хотел Европа. Конфрон-
тациите и во двете драми се помеѓу материјалното 
и духовното и функционираат врз основа на сила, 
односно во заднината на двете конфронтации лежи 
насилството како „природно“ право на економски 
моќниот кога се соочува со непослушност.

– Поделбата на „ние-вие“ групи, кои во Бегалка се 
видени како генерациски и класен судир (олицетво-
рени во ликовите на Ефенди Екрем и Аџи-Трајко нас-
проти другите ликови), додека пак во Хотел Европа 
судирот на значењата се манифестира преку прика-
жувањето на Македонија наспроти Западна Европа, 
т.е. судир предизвикан од имаголошката устроеност 
на светот на Исток и Запад и судир на значењата 
произлезен од географската поставеност во рела-
цијата периферија-центар.  

– Обидите субалтерните и асиметричните Други 
да говорат и да бидат чуени, односно замолчените 
гласови да добијат гласност. Мотивацијата за автен-
тичен говор, пред сѐ, се наоѓа во прагматичните инте-
реси за сопствено самоодржување на субалтерниот 
лик. Оттука, субалтерноста не се врзува толку со ет-
ничката припадност иако и таа е важна условеност, 
туку со моќта. Така во Бегалка на иста идеолошка 
рамнина во однос на економската моќ ќе се најдат 
Аџи-Трајко и Ефенди Екрем, а на друга Ленче, Бошко 
и Велика, додека пак во Хотел Европа кнезот Игор, 
Источноевропеец и Западноевропејците ќе бидат на 
една, а Ивана на друга страна. Економската моќ на 
домицилното население е условена од прифаќање-
то на туѓата идеологија и вредносни ставови, па 
оттука и имитација во функција на исчезнување на 
автентичниот глас како услов за субалтереност на 
субјектот. 

– Креирањето на културни стереотипи. Во перцеп-
цијата на центрите на моќ субалтерниот и асиметрич-
ниот Друг е означен како: пурјаци, афионарка, аргат-
ка, парталка, кучка (во драмата Бегалка), односно 
како скапаници, паднати од Марс, дегени, гнаси, кре-
тени (во драмата Хотел Европа). Подбивниот однос 
кон субалтерниот и асиметричниот Друг е резултат 
на постоечката економската надмоќ на супериорни-
от над потчинетиот. И ако сржта на социо-класната 
прегледност се сведува на контрола (привилегија на 
елитата) над поведението врз потчинетите, тогаш 
сржта на географската поставеност се сведува на 
навидум апсурдната, и исто толку утописка „борба за 
место внатре“, значи во рамките на Западна Европа, 
како услов за самопотврда и самоидентификација со 
потврда преку Другиот (Западна Европа). 

– Длабоко дејствувачки е етикетирањето, кое е 
тесно поврзано со абјектноста, зазорот, чувството на 
гадење и на презир, одбивност кон асиметричниот 
друг.  Така во драмата Бегалка зазорот е резултат 
на различната социјално-класна, па и национална 
средина и е насочен кон луѓето од пониските со-
цијални слоеви, кон субалтерните, потчинетите, оли-
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цетворено во репликите на Аџи-Трајко: „Тој пурјак, со 
него таа аџиска ќерка“, „Кој си ти?, што си ти?, Пурјак, 
Пијаница!“ (Иљоски, 1990: 67), или пак во репликата 
на  Мирса: „Со кого да се засватиме?, со парталката 
Евра!“ (Иљоски, 1990: 67). Додека пак во Хотел Ев-
ропа зазорот кон асиметричниот друг е резултат на 
географската поставеност и е насочен кон оние кои 
доаѓаат да живеат во Западна Европа олицетворено 
во репликата на Домарот: „Дегени!, Курлиња!, Гнаси!, 
Кретени!, Педеришта!, Скапаници од Марс. Кај да е ќе 
дојде денот кога ќе се разбудат мртвите. Колку има 
наши невработени во земјава...“ (Стефановски, 2010: 
124). Оттука, етикетирањето е во контекс на она што 
го вели Кристева дека: „Не станува ништо зазорно со 
тоа што е нечисто или нездраво туку со тоа што го 
изместува идентитетот, системот, поредокот“ (Кри-
стева, 1989: 7,8).

     – Ликовите во драмските текстови можат да се 
идентификуваат како ‘жртви’, едните заради немож-
носта од партиципација во градењето на општестве-
ната норма, другите како жртва заради усвојување на 
доминантната (туѓа) норма како своја. Така во драма-
та Бегалка ликот Аџи-Трајко е жртва на желбата да 
го потврди сопствениот „елитниот“ општествен ста-
тус, поради што на ниво на приказна се создава гене-
рациски судир, а на ниво на идеологија – субалтерен, 
асиметричен лик. Додека пак во Хотел Европа, ликот 
Кнез Игор е жртва на сфаќањето дека „Европа е не-
говата љубов,“ тој е тоа што е – сопственик на ново-
отворениот хотел „Гранд Хотел Европа“ овозможено 
од Западна Европа. Неговата потрага по самоиденти-
фикацијата е врзана со центарот на моќ и потврде-
на преку Другиот (Западна Европа), која во суштина 
со една моќна, неоколонизаторска и манипулативна 
идеолошка стратегија е заинтересирана за неговото 
долгорочно и ефикасно (само)потчинување. 

      Оттука, согласно дефинирањето/определување-
то на заедничките места во драмите може да се кон-
статира дека и двете драми, пред сѐ, содржат едно 
соочување, вкрстување и конфронтација со елитниот 
Друг, кои најчесто се болни и трауматични, но содр-
жат и своевиден прототип, вообличен во аспектите 
на отпорноста, жилавото опстојување онолку колку 
што на другата страна се наоѓа и демнее заканувач-
ката, насилничката, непредвидливата сенка на коло-
низаторскиот Друг.

      Разгледувањето на темата „Субалтерноста во 
драмите на Иљоски и Стефановски“  овозможи да се 
изведат следниве заклучоци. Двата драмски текста 
се конфронтираат врз две различни сфаќања во од-
нос на решавање на проблемот со кризата на иден-
титетот и надминувањето на состојбата на субал-
терност, трансформирајќи ги во приказна за судир 
помеѓу две генерации (Аџи-Трајко и Ленче во Бегал-
ка) и во приказна за самата егзистенцијална асиме-
трија на оној што ја живее (Ивана) и оној што ја обја-
вува (Кнез Игор во Хотел Европа). И во двете драми 
едниот лик ја застапува тезата дека субалтерноста 
може да се надмине со усвојување на дискурсот на 
колонизаторот како свој (Аџи Трајко и Кнез Игор), 
другиот е насочен кон посебноста на локалното 

(Ленче и Ивана). Првите, најјасна позиционираност 
имаат во исказот на Игор: ,,Европа е мојот живот, 
мојата љубов, да не беше Европа ќе бев обичен дун-
стер“ (Стефановски, 2010: 67), а вторите во истрај-
носта на Ленче. Независно од големата временска 
дистанца во која се создадени драмите Бегалка од 
Васил Иљоски (1927) и  Хотел Европа од Горан Сте-
фановски (2000), заедничка им е желбата да дадат 
едно свое видување на проблемите што ја засегаат 
заедницата. Притоа, и во двете драми е загатнато 
прашањето за кризата на колективниот идентитет, 
и ако во Бегалка е ставено во контекст на меѓугене-
рациски и социјален судир, во Хотел Европа е ставе-
но во контекст на поделбата Исток-Запад. Авторите 
во двете драми се насочуваат кон најконфликтните 
точки на човековото живеење, кон човековото ам-
бивалентно јас, кое полно со искушенија, социјални 
и етички проблеми континуирано трага по себеот-
кривањето. И во двете драми се посочува на недо-
статокот од сопствена историска (голема) нарација, 
како што и двете драми тој недостиг го толкуваат 
како судир на две спротивставени гледишта, кои, 
доколку најдат заедничка точка, би можеле да би-
дат успешно решение на проблемот. Неможноста 
од такво решение сѐ уште ги прави актуелни токму 
тие прашања што ги третираат драмите.

ЛИТЕРАТУРА:
Георгиевска-Јаковлева, Лорета. ,,Имагологија – дефини-
ција и терминологија“ , Предавање одржано во Институ-
тот за македонска литература – Интердисциплинарни 
културолошки студии, Скопје, 2011. 
Иљоски, Васил. Бегалка, Скопје: Мисла,1988.
Кристева, Јулија. Токати и фуги за другоста, Скопје:-
Темплум, 2005.
Малуф, Амин. Погубни идентитети, Скопје: Матица 
македонска, 2001. 
Мол, Нора. „Сликите за „Другиот“. Имагологија и интер-
културни студии“, Компаративна книжевност, Скопје: 
Магор, 2006. 
Стефановски, Горан . Хотел Европа , Скопје: Табернакул, 
2010.
Стефановски, Горан. „За нашата приказна“, Скопје: Теа-
тарски гласник 64, 2005. 
Ќулавкова, Катица. Херменевтика на идентитети, 
Скопје: Култура, 2006.
Чакраворти Спивак, Гајатри. Постколонијална критика, 
Скопје: Темплум, 2003. 
Шелева, Елизабета. Дом / Идентитет. Скопје: Магор, 
2005.
Шелева, Елизабета. Домот на писмото, Скопје: Магор, 
2008.
Шелева, Елизабета. „Ах, тие, Балканци“, Културолошки 
есеи, Скопје: Магор, 2000
Baba. Homi, Smestanje kulture. Beograd: Beogradski krug.  
2004.
Castells, M. Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing. 2002.                                                                                                                              
Cerutti, F. „Identitet i politika“, u: Cerutti, F. (ur.), Identitet i 
politika. Zagreb: Politička kultura. 2006.
Hall, Stuart. „Who needs identity“ in Questions of cultural 
identity by Hall, S., and Du Gay, P., London: Sage Publications 
Ltd, 2008.



КУЧЕ

– Почекај малку, како да има некој во дворот – ѝ рече и 
стана за да провери, а телефонот го зеде со себе.

Во тој миг неговото куче, кое никогаш не беше врза-
но со синџир и кое живееше со нив дома, иако имаше 
куќарка во дворот, јурна низ вратата и се изгуби во 
мракот. Тој босоног тргна по него. Излезе со трчање 
на уличката, а потоа заврти десно на главната улица, 
загледувајќи се во туѓите дворови, од кои му се чине-
ше како да го гледаат среќни лица, и во сите агли со 
кои улицата го заплашуваше и дење, а за тоа време 
гранките на дрвјата, наместо да го допираат небото, 
него го бодеа во слабините, уличните светилки на-
место да му го осветлуваат патот, му се пикаа в очи 
за да го ослепат, возилата одеа директно во него и 
го оглувуваа со нечујните сирени што му се пикаа во 
мозокот за да го парализираат, сообраќајните знаци, 
наместо да му покажуваат каде треба да оди и на што 
треба да внимава, му вртеа грб... Така босоног, слеп, 
глув и дезориентиран, наместо да си влезе дома, си 
влезе во куќарката на кучето.

– Какво куче сум сега? – си рече гласно и самосожа-
лително. 

– Слободно – му одговори таа од другата страна на 
слушалката.

ПЕСНА ЗА КУЧКАТА

– Ќе напишам песна за мене и за моето куче додека 
чекам да се вратиш дома – ѝ рече поетот.

– Сакам да сум куче – му рече таа.

– Хахаха – се насмеа тој – оди и враќај се побрзо, не 
можам ни секунда без тебе – ѝ рече.

– Други жени живеат во твоите песни, па дури и ку-
чето – му рече.

– Еден ден ќе ја напишам песната што ја сакаш, – 
рече – но тогаш ќе ме нема. Како не сфаќаш дека са-
кам тоа да го одржувам живо во мене? Не сакам да 
го заробувам во песна.

– Разбирам – одговори таа и му ја затвори устата со 
бакнеж. – Ете, нека живее слободно нашата песна – 
додаде, и го остави да ја напише песната за кучето 
или за кучката... сеедно.

КОСКА

– Пак ли пишуваш за кучето? – го праша, приоѓајќи му 
одзади со шолја макијато.

–Тоа не е куче, тоа е ангел во тело на куче – ѝ одгово-
ри шмркнувајќи од кафето.

Песната што никогаш не ѝ ја напиша беше врзана за 
синџир надвор на улицата и лаеше гладно, а белото 
кутре без глас, но со педигре, слободно потскокнува-
ше во дневната соба, чекајќи тој да ги напише стихо-
вите, да му ги фрли во воздухот, за потоа да ги зако-
па во задниот дел од дворот.

НИКОГАШ НЕ БЕШЕ ТОЛКУ ПОСАКУВАНА ЗА 
ДА БИДЕ РАСПАРЧЕНА

– Сакаш ли да ти ја прочитам песната за моето куче? 
– ја праша.

– Не сакам песни за кучиња – му рече. – Има многу 
лаење во нив.

– Но, моето куче нема гласни жици и неговата песна 
не лае.

– А, каса ли? – го праша.

– Каса само ако се преправаш дека ќе му ја земеш 
коската и ако лаеш по него. 

– Прочитај ми ја тогаш – му рече. – И онака не му ја 
сакам песната.

Тој почна да ѝ ја чита гласно, нагласувајќи ја секоја 
нота со која таа сама се пеела по осамените улици од 
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калдрма, иако никој не можел да ја чуе и отклучувајќи 
го секој премолчен миг на страст што стоел како ‘рѓо-
сана брава меѓу него – поетот и неа – песната. Тој не 
ни забележа дека неговата пријателка, која дотогаш 
гласно и јасно му кажуваше дека не сака песни за ку-
чиња, бидејќи тие се патетични и се показ за робовла-
детелската природа на љубовта, во која само еден го 
држи синџирот, кој го стега вратот на другиот, скокна 
на сите четири и почна да лае по кучето, сакајќи да му 
ја земе песната за да ја закопа во себе. 

Тој седеше настрана, потпрен на ѕидот, задишан, рас-
плакан и онемен од возбуда: никогаш дотогаш него-
вата песна не била до толку посакувана за да биде 
распарчена.

ПЕСНАТА И КУЧЕТО

Малтезерот се качи со предните нозе на масата и поч-
на да завива зарипнато, сакајќи да каже дека силно ја 
чувствува крвта на своите предци, иако речиси и да не 
личи на нив. И, смешен беше во тој свој обид да пока-
же кој го има главниот збор, или последното лаење, 
ако сакате, но мора да му се признае дека е храбар и 
достоинствен.

– И мојата песна има исто такво крзно – му рече таа. 
– Само што е погрубо на допир. И, не можеш неа да ја 
галиш како твојот пес, бидејќи ќе ти ја откорне раката. 
И, нема да сакаш да ја пуштиш дома да ти влезе, а ка-
моли да ти се качи на масата, бидејќи во темницата ќе 
го чувствуваш нејзиниот поглед, а ти нема да можеш 
да го видиш својот страв, кој од заседа ќе сака да ти 
скокне и да ти се напие од крвта за да те поседува и 
засекогаш да биде твој. И, секогаш кога ќе го слуш-
неш нејзиното завивање, ќе брзаш да ја напуштиш то-
плината на домот за да го облечеш студенилото на 
осамата со која ќе се нурнеш во себе за да ја родиш 
неа. И, ако си достоен за да ја припитомиш, ќе ја на-
ведне таа својата глава и ќе ти дозволи да ѝ обесиш 
плочка на вратот, но и покрај тоа, ти никогаш нема да 
бидеш сигурен што пишува на неа, бидејќи ти пишу-
ваш со мастило, но таа – со твојата крв.

СПЛЕТЕНА ПЕСНА

– Покажи ми ја твојата песна! – ѝ рече тој неочекувано. 

– Но, ќе ти ја откине раката! – му одговори таа испла-
шено.

– Нема – рече тој самоуверено. – Ти никогаш не си ја 
сакала твојата песна. Таа не знае што е љубов и затоа 
покажува заби. 

Кога виде дека не може да избега од неговите збо-

рови, таа полека и срамежливо го одвитка клопчето 
волница и му го подаде.

– Што е ова? – праша тој.

– Мојата песна – му одговори таа. 

– Но, нели таа каса и лае?

– Не – рече таа. – Таа само сака така да мислат дру-
гите за неа. Всушност, таа сѐ уште не е песна, но ќе 
биде. Ти ветувам дека ќе биде – звучеше мошне 
уверливо.

– Ќе ти треба долго време за да ја исплетеш – забе-
лежа тој.

– Не – рече таа. – Ја имам сета љубов на овој свет за 
да ја создадам за миг. Само бакни ме – му рече и ги 
затвори очите.

За нецел миг песната оживеа и се насели во нивна-
та заедничка куќа. До ден-денес никој, а ниту таа, не 
може да одговори на прашањето како е можно за 
толку кратко време, и од груба волница, да се роди 
толку питома песна со меко крзно.

ЗАКОПАНА ПЕСНА

Кога по неколку години некој ја откопа песната за ку-
чето во дворот на новата библиотека, таа силно за-
лаја, читателите што ги бркаа своите мисли од едни-
от крај на читалницата до другиот, се исплашија и се 
разбегаа на сите страни. Само едно девојче пополека 
ѝ се приближи, ја почешка зад ушите, ѝ се насмевна 
срдечно и се заврти за да си оди дома. Песната по-
слушно ги следеше чекорите на девојчето, душкајќи 
ја секоја нејзина стапалка. Кога стигнаа до нејзината 
куќа, девојчето ја крена песната во рацете и си ја вне-
се дома.

– Треба да ја врзуваш со ланец, инаку ќе ти избега – ѝ 
рече татко ѝ, само што влезе со неа во дневната соба.

– Никогаш! – одговори девојчето. – Ако избега, значи 
никогаш не била моја.

Песната ги истегна предните нозе, се проѕевна и за-
спа пред каминот, среде искрите што излегуваа од 
очите на присутните. „Сепак, не е лесно сите да оче-
куваат од тебе да бидеш тоа за што си роден, иако 
немаш гласни жици“ – си мислеше песната, дури 
заспиваше бледо сеќавајќи се на еден чуден поет, 
кој целиот живот бараше зборови на своето тело и 
на едно бело мало кутре со педигре, кое, и покрај 
тоа што беше редовно потстрижувано и третирано 
со средства за убивање на надворешни паразити, 
не можеше да се ослободи од зборовите што како 
болви во паника скокаа на неговото тело, пиејќи му 
ја крвта.
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Драги пријатели, писатели и читатели!
Им благодарам на организаторите на овој значаен 

Фестивал за честа што ми е укажана. Про-за-Балкан за 
мене отсекогаш претставувала кота од која ми се овоз-
можуваше радоста да ги поздравам колегите писатели, 
оние присутните, но и неприсутните, кои ги познавам и 
не ги познавам, кои ги читам и не ги читам, но чии ав-
тентични творечки вибрации бездруго ја изгубиле суп-
станцата на само она што е исклучително. Неоспорно, 
присуството на читателите, пак, создава повеќе убавина 
одошто некогаш сме имале во моментот, повеќе емпа-
тија за секого, но и помалку занес за чудата на животот 
и сировата стварност. Од срце ве поздравувам сите и си-
гурна сум дека разбирате што кажувам.

Се разбира, жалам што не сум меѓу вас. Жалам што 
не сум во состојба да ја споделам со вас оваа значајна 
средба во која се испреплетуваат нашите остварени и 
неостварени соништа, и во која, сепак, присуството не е 
нималку имагинарно.

Јас ѝ припаѓам на македонската литература, а мојот 
јазик на изразување, како што знаете, е македонскиот ја-
зик. Нема да бидете зачудени, нели, ако речам дека јази-
кот на кој сите се изразуваме е за нас најубавиот јазик на 
светот. Нема да бидете зачудени, на пример, ако речам 
и дека во јазикот со кој се изразуваме понекогаш без-
мерната радост ја сметаме за лесноумна, бесмислена, за 
кобничка опасност од која се компликува животот и се 
мултиплицираат несреќите... или ако речам уште дека 
стоиме на несигурно тло на историјата каде што си во-
образуваме дека сме ја постигнале иднината на нашите 
мечтателни предци…, или дека, денес, и самите правиме 
скелиња по кои потомците ќе досегнат незаслужени вр-
вови..., или ако за смртта умееме да пееме само како за 
божествена дарба која од нас прави безумни, но горди 
чеда...Не сте зачудени, нели? И кај вас, и со вас, е така, 
зарем не? 

Денес, кога мојата земја и мојот јазик успешно го мно-
жат своето ехо, а ние се чувствуваме срчни и полетни, 
зошто да не кажеме дека еве, и ние вредно ја ткаеме 
мрежата на светот заедно со другите? Мрежата на све-
тот како некоја земна галаксија во која сите соѕвездија 
светат подеднакво за секого. Дека се трудиме да веру-
ваме оти е тоа така и дека мора да биде така. Нели веќе 
без страв го исправаме своето пред плимата на туѓо-
то? Зошто да не го кажеме тоа? Дека ни било земано 
недозволено и дека и самите сме земале недозволено, 
дека сме давале и ни давале и дека сите подрачја вон 
уметничкото секогаш ни се чинеле банални и обични, а 
дека вистинската смисла на патетичното, вистинската 
смисла на драматичното, за нас не била  да им ја дадеме 
нивната фотографска вредност, туку нивното највисоко 
духовно значење. 

Нас, како што убаво знаете, според некој неизбежен 
договор, нѐ именуваат како писатели. И ние понекогаш 

го протежираме ова именување. Но мојата сосетка кога 
сака да се мајтапи со мене ме нарекува „нашата мила 
писателка“, мојата мајка која не знаеше како се станува 
писател, ми се обраќаше со „Ти, што сакаш да станеш 
некаков си писател“, но син ми, кој и ден-денес претпо-
чита да нема мајка писателка, ми се обраќа најчесто со 
„Ти, која си пред сѐ мајка, после сѐ друго“. Тоа многупа-
ти ме тера и самата да застанам и да си поставам себе-
си многу неизговорени прашања. Запирам и молчам, а 
прашањата се множат. Знам ли добро каков одговор ќе 
ме задоволи? 

Писател... Писатели... Знаеме ли што се очекува од 
нас? Го прифаќаме овој товар со занес, а што се бара 
од нас? Што треба да работиме? Дали да се слушаме 
само себеси? Дали да ги слушаме првенствено други-
те? А, најважното: дали би го прифатиле и тоа што ни се 
наметнува? Колку што знаеме за соништата и за мечти-
те, за нивната лесна проточност, за нивното недофатно 
ветување, толку нивното менување пред нас упорно го 
издига јарболот на нивната разградливост, на копнежот 
за цврсто тло. Што ни кажува тоа? Значи ли само дека 
мораме да бидеме тука? Дека нашиот поглед мора да 
има цел, а нашата работа задача? Значи ли тоа дека 
мораме да знаеме и кога не знаеме? Значи ли тоа дека 
мораме да имаме јасен увид во она што ни се случува? 
Смееме ли да го одречеме тоа? Смееме ли пактот на си-
лите на злото да го прогласиме за невидлив? Смееме 
ли како творци на замисленото да ја завртиме главата 
од темницата што нѐ гори со својот адски пламен, од 
она со кое животот нѐ наградува и нѐ измачува? Зарем 
само колебањето во постоењето на доброто ја одржу-
ва тензијата во нашата работа? Кој е нашиот вистински 
повик?

Драги пријатели. Сепак... Зарем не сме помислиле, се-
пак, дека нашата сигурна зона е онаа во која не се коле-
баме? Зарем не сме помислиле дека тогаш нашиот увид 
во она што го перцепираме е безгрешен и дека што и 
да кажеме или напишеме, сепак сме најблиску до не-
повредливоста на вистината и до непроменливоста на 
визурите? Сме се поколебале ли дали ќе ни се поверува 
кога нашите зборови ќе добијат ореол на пророштво? 
Н, ве прашувам: зарем тогаш супериорноста на нашата 
ограниченост не е она од што треба да бегаме? Целото 
сме го поделиле на помали целини, но зарем тие не кре-
скаат за поголемо единство? Го гледаме ли тоа? Или 
барем, го чувствуваме ли? Што треба во тој случај да 
прифатиме како свое мото?

Во име на овие брзи и површни размисли, во име на 
нашето колебање за кое секој писател го остри перото, 
ја поздравувам нашата сложност во предвидувањата 
кои секогаш сме ги оспорувале, да го чуеме не само пи-
скотот на разумот, туку и нашата несигурност со коja ја 
китиме кревкоста на упорното постоење. Она што го ра-
ботиме никогаш не ќе знаеме со сигурност кои бедеми 
ги поставува, сѐ додека не го пропуштиме времето да 
истрча пред нас и да ни мавта од иднината за повику-
вање. 

Еве, повторно сум сигурна дека знаете за што збору-
вам.

Затоа само ве поздравувам со понизноста за која 
обично сите гласаме, а која, всушност, го издига во три-
умф знамето на посветеноста, мечтите и разумот. 

Да сте ми живи и здрави, пријатели.
Срдечно ве поздравувам.

ОБРАЌАЊЕ НА  
„ПРО-ЗА БАЛКАН“, 
2022 Г.
Оливера Николова
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Танго на нерамен терен

Игравме танго на нерамен терен 
и со лицето на мојата потпетица 
ја згазивме куќата на вредните мравки.

Времето правеше сребрени кругови 
и ги фрлаше во нашите коси, 
а ние летавме 
со пеперутките во стомакот. 

Има очи за кои вреди да се живее 
има нешто во тие очи 
од што може да се умре. 

Танго на нерамен терен, 
за кого ли ноќва тивко ми шепотиш?

Лаги со вкус на цимет 

Ми велиш окото ти е костен, 
косата ти е свила, 
душата ти е река што брза, 
а јас не ти верувам. 
Се прашувам дали камшикот и книгата
тапанот и флејтата 
катранот и циметот
одат заедно 
во иста песна? 
Секако дека не 
ова е лага во која 
накратко сме избрале да веруваме.

Шафран 

Скап мој шафране, 
евтино те продадоа, 
со збор ќе им се одмаздам. 
Проклети да се, 
тие што во срце си пукале 
и љубовта на берза ја понудиле. 
Од облека 
носам само црна историја, 
а тешка чизма ги гази моите раце. 
Сега морам да молчам како гроб 
и со себе да ја носам тишината
што ја има само во библиотеките. 

Скап мој шафране, 
носи го мојот шепот одовде 
па до Персија. 
Мене само силна љубов ме поразува!

Тебе ти припаѓам 

Водениците се мртви 
патеките се избришани
а печалбите се завршени. 

Јас сум полноќно дете 
што го јаде лебот на предците 
поделен на три дела. 

Се плашам,
се борам 
и владеам со себе 
а само тебе ти припаѓам. 

Можев да ти бидам везилка 
во куќа со четири ѕида 
и многу пространства. 

Можеше да ми бидеш дожд 
што ги носи ѕвездите 
симнати меѓу луѓето 
да бараат пријатели. 

Стреите плачат 
птиците бараат нов дом 
а јас сум си полноќно дете 
и само тебе ти припаѓам.

Продавачи на сон 

На пазарот со зачини 
деца со златни раце 
продаваат соништа 
доволни за илјада и една ноќ. 

Моите џебови се очајно празни. 

Прашувам дали се плаќа со песна? 

Царството на молкот се растура по тезгите. 

Малите продавачи на сон наместо одговор 
се претвораат во близнаци на моето мастило.

Сања Атанасовска е новинарка и поетеса. Родена е во 1985 година 
во Куманово. Добитничка е на наградите „Лесновски ѕвона“ и „Ка-
раманов“. Досега ги објавила збирките поезија „Писмото на десетте 
прсти“ (2015), „Тапија од животот“ (2017), книга што има само елек-
тронска верзија и е објавена на Фондација Македоника, „Стаклена 
градина“ (2017), книга што освен печатена, има и аудиоверзија, и 
„Шафране мој“ (2019). Во 2020 година ја објави збирката поезија 
„Афродита трча по ветерници“. Во 2017 година го освоила третото 
место на книжевниот фестивал „Панонски галеб“ во Суботица, Ср-
бија. Атанасовска во 2019 година била на книжевна резиденција во 
Цетиње, Црна Гора. Објавува поезија во повеќе странски списанија.

ПЕСНИ Сања Атанасовска

Поезија
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ВОЗДИШКА НА МУДРОСТА

Во мугрење разновидни слики
небосклоноста ги брише
повикувајќи 
на големиот мир

Иднината или сегашноста
Повторувањето на времињата
Тоа ли е  истатата светлина 
во растурениот одблесок?

Миг на големо простување
Излиј го како вино црвено!
Погледи озарени испитуваат  
прикрадени возбуди

Настанува преобразба
Недопирна тајна на нештата
во воздишката на мудроста
единството меѓу Небесата и Човекот

НИЗ ВОДОВРТЕЖОТ

Дното го повикува 
ископаниот бунар
да го благослови раѓањето

Одразот на  лицето 
низ водовртежот
меѓу синото и тишината

Клучот на сеќавањето 
вдишува болскотни зазорувања 
оставајќи мал дел на спомените 

Здружени со ветрот
замислено талкаат
низ  насмеаното детство

Полукружен простор
отвора пораки на постоењето
и откривањето  на  јадрото

Дарувана прошетка 
ја лее осаменоста – бездруго
не се повторуваат истите патишта

Средба на двата света
ниту еден  не наликува на другиот
секој си има својот небосвод

ПОДОБРО УТРО

Волшебници во пазувите 
одново сѐ маѓепсаа

Залезот го повикува залезот
за едно подобро утро

Спокој на вознесение 
движење поблескаво

Недоречено просеано црвенило 
цути како посакување

Одново се разбуди вљубеникот 
во светлозрачните вертикали

Се вгнездува безлична љубов
што на болка потсетува

ЛИНИЈА НА МОЛКОТ

Сѐ се случува среде огледала
Загадочен пламен растајнува
бунтовен преселен одраз

Убоста мами одблиску
набљудува премрежени лунѕања 
бегајќи од злото

Линија на молкот се ближи
како дамнешно чекање
среде огледала

ЅВОН

Исконскиот немир
е мртво светилиште

Како нераскршени лепчиња
бедата мириса

Скрстени раце
кликаат
барајќи го залудно
ѕвонот од распетието

ПЕСНИ
Љерка Тот Наумова

Поезија
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Јоана Шишкова-Медаровска е родена во Скопје, Р. 
Македонија во семејство на познатиот македонски актер 
Ристо Шишков и примабалерината на Македонската опера 
и балет, Зоица Пуровска Велевска. Дипломирала на отсекот 
Социјална работа и социјална политика на Филозофскиот 
факултет во Скопје, но интересот и љубовта за културата ја 
поттикнуваат подоцна да се здобие со титулата магистер по 
Интеркултурни студии.

Пишаниот збор станува нејзина голема пасија. Aвтор e на 
две поетски книги: „Креативна бурлеска“ и „Крилести одаи“. 
Исто така, и на студијата „Интеркултурна комуникација 
на танцови идентитети“, издание на книгоиздателството 
„Феникс“.

Она што поетесата Јоана Шишкова-Медаровска го најави 
со првообјавената поетска книга „Креативна бурлеска“ го 
потврдува и во својот  поетски ракопис „Крилести одаи“. 
Имено, станува збор за авторка со автентичен стил и поетски 
израз, модерен и сензитивен, длабоко рефлексивен – 
резултат на „новата чувствителност“, длабока промисленост 
и сознајност. 

Поетското писмо на Шишкова се искрева на поетските 
хоризонти како крик и предупреда за „човечката цивилизација 
која забрзано се движи кон сопственото себеуништување“, 
како што би рекол Карл Јунг. Оттука гласот на поетесата 
Шишкова е свртен кон актуелноста што не оптоварува и 
притиска или, како што поетесата пее во песната Патување: 
Ликови трули, минливи, туѓи,/ чудна тага провејува снага.
(...) транзиција мачна,/ безизлезна каша./ Со уши начулени и 
тела навалени,/ подготвени стрелно за патување древно. 

Јоана Шишкова-Медаровска предупредува за „премрежија 
по планот на Севишната волја“, како што пее во песната 
Природна волја, дека „за победа и причест на тешка суетна 
војна, наспроти природниот тек, доброчудните гинат.“

Означувајќи го векот во кој живееме како апсурден, 
таа го крева својот глас против непримерниот копнеж по 

материјалното, наспрема духовните и традиционални 
вредности, што ќе рече против „тиранијата на парите“ 
и искривената „терезија“ на која единствена мерка е 
материјалната моќ, силата на парите.

О, заблудо наша,/ со каква маска ласкаш,/ за морален крај 
и човеков очај. – пее поетесата.

Впрочем во целиот прв циклус насловен „Падот на Градот“, 
што претставува брилјантна метафора за стварноста, Јоана 
Шишкова-Медаровска манифестира длабок хуманизам, 
универзални вредности, висока етика и критичност кон 
нечовештината и тиранизирањето на другиот, инаквиот. 

Тоа е присутно во песните „Сонце на злото“, „Метропола“, 
каде ќе испее „доаѓа денот кога веста за итрината 
ќе ја надрасне вистината“, за потака да го жигоса 
европоцентризмот во духот на постколонијалната критика: 
„зборот на белиот лажливец,/ како најсветол, лукав 
мамец.“

Или, како што поетсата испеа во сугестивната песна 
„Железна тупаница“.

„Тоа беше ново време после модерното, / Дерида и 
компанија деконструираа метанија,/ во новиот омот на 
постмодерна хармонија, во која секој врви со чевлите на 
другиот, со светлина и радост за  братската голотија.“ 
(...) а, сепак човекот ги танцуваше убавите стихови  во 
еден круг.

Како што може да се заклучи од вториот циклус, насловен 
„Засолниште“ авторката засолништето го бара во бакарна 
сладост, бакарна постела, во топлата рајска сага... Во 
враќањето кон корените, кон традицијата и боговите. Во 
разбојот како симбол на уметничкото творештво и народната 
традиција, во бабината кујна каде мириса детството на 
секоја пролет, будилник на животот на безгрижниот полет, 
во народните преданија како она за  Лазарица, вековен бој 
на храброто создание. „Негувана традиција на мачната 
нација, тврдокорна поданост на чесната топовска 
елегија./ Крстниот знак на старословенска почва,/ 
раѓање и смрт за јазик и положба,/ на мирољубив народ кој 
сред село слави,/ со име на светец, закрилен деец.“

И, каде е изгубено лекарството? 
„Застоен зрак во аголот на сликата од Дега, / прави 

нијансирана сенка на подот и се плетка со сводот./
Лекарство нема во куќарката глинена,/ само пустош на 
лелеци и мравјалник по ткаените невестински елеци.

Има ли спас? Дали ни остана надеж во „Сребрена лажица“, 
како што е насловена една од песните на Шишкова– 
Медаровска? Има, одговара таа, во стилот на Достоевски.

„Одекна белата светлина зад портата на очите,/ и ги 
смири градите на срцевината: Не, јас не сум сама. Бог е 
тука под ладовината.“

Насловот на книгата е и наслов на третиот циклус 
Крилести одаи каде поетесата засолниште бара во своите 
најблиски, семејството... Во првата песна Татко,  се повикува 
на својот предок на кого едвај и да се сеќава, ги раскринкува 
маловерните чуда нудејќи ги сопствените чувства и својата 
вистина.

„детска лудорија обеспокои,     
и остави лузна во домот на бегалците.
Род се раздели,        
за една измислена сказна,     
целата фамилија згасна. (...)
Актерот убав со сила го симнаа.
Бездруго, песната Крилести одаи е посветена на 

нејзиниот прерано починат брат, актерот Васил Шишков. 
„Ослободениот радосно кон домот си плива.“ – испеа Јоана 
Шишкова- Медаровска. 

И како заклучок, уше еден цитат од поетската книга.
„Но, што да се прочита? Што да се дознае? / Сѐ е видено 

и познато./ Само вистината умре за слава на иднината...“ 

ЗА МОРАЛЕН КРАЈ 
И ЧОВЕКОВ ОЧАЈ
КОН ПОЕТСКАТА КНИГА 
„КРИЛЕСТИ ОДАИ“ ОД ЈОАНА 
ШИШКОВА-МЕДАРОВСКА, 
ИЗДАНИЕ НА „МАКАВЕЈ“, СКОПЈЕ

Гоце Ристовски

Осврт
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Ниту еден поет не го одминала красотата на же-
ната и не останал рамнодушен и недопрен од жен-
скиот принцип на создателката. Всушност, да се 
пишува поезија е слично на раѓањето нови битија. 
Само вистинскиот поет вдахновен од музата Кали-
опа умее вешто да пишува за восхитот од женската 
убавина и за совршенството на женскиот принцип. 

Новата стихозбирка на Зоран Пејковски насловена 
како „Убавите жени“ во стиховите ги сублимира се-
тилните впечатоци на поетот од другоста. Со поет-
ското перо на Пејковски владее Калиопа, а во стихо-
вите се пресликани сите мистични и магични жени и 
божици од дланките на историјата, а почнувајќи од 
прамајката Магна Матер, Лилит, Ева, Суламка, дева 
Марија итн. Токму таквата напластена инспирација 
и фасцинација од мноштвото влијателни жени од 
теологијата вроди со насловот „Убавите жени“. 

Поетот не пишува за само една лична конкретна 
жена, туку тој пишува за универзалната жена или 
архетипот Анима. Женскиот принцип како другост 
добива важност и е воздигнат до поетското небо. 
Низ стиховите како поетски предмети се разлеваат 

океанот, водата, земјата, ѕвезденото небо, а чети-
рите страни на универзумот се според образот на 
создателот што трагал по убавината на созданија-
та. Пејковски ги сублимира позитивните сензации 
за жените што му оставиле посебен творечки впе-
чаток. Тоа што ми создаде дилема при прочитот 
на оваа книга е фактот дека Блаже Конески во не-
говата оставина ни има подарено песна со истиот 
наслов „Убавите жени“. 

Дали Пејковски интертекстуално се поврзува и 
комуницира со втемелувачот на македонската по-
езија? Се запрашав дали поетот Зоран тематската 
јадица ја нашол токму во оваа песна на македон-
скиот бард Конески и воспоставува дијалог со 
нова семантика? Конески во неговата песна пее за 
убавите жени кои процутуваат, а личотата за же-
ните е минлива и е сама по себе казна за женското 
суштество. 

Во последниот стих Конески заклучува: „Убави-
те жени, несреќните жени / тие брзо процутувале 
/ како цут од кајсија.“ Пејковски е фасциниран од 
поезијата на Конески, па токму затоа, тој се одлу-
чува да започне интертекстуален дијалог и од оваа 
песна на Конески да создаде поинакви претстави 
за женската убавина како другост. Ме радува тоа 
што за поетот и драматургот Зоран Пејковски жен-
ската привлечност не е казна, туку е благослов и 
награда од возвишениот апсолут. Жената е муза, 
а според него нема ништо посовршено од жената 
што е создателка, совршена долгокоса убавица 
со телесна, но и интелектуална убост. Таа е ком-
плетно битие со телесна и духовна раскошност, 
а пред која се поклонува дури и мажот владетел 
со светот. Њубовта е сончева револуција, па затоа 
поетот со љубов ја руши темната вистина во на-
родната поговорка дека „убавите круши свињите 
ги јадат“. 

Тука ја разрешив дилемата дека низ проблесокот 
на светлите стихови од оваа книга, авторот сака 
низ љубовта да ја издигне женската раскош на пи-
едесталот. Тој од нејзе создава суптилни стихови 
со совршен поетски ритам. Поезијата е густа, стег-
ната, со јасен и лесно читлив стил. На поетот му 
се потребни грст епитети, реторички прашања, ме-
тонимии за да ја обликува плотта на совршената 
муза. Песните од оваа книга се распределени во 
четири циклуси именувани како: „Икона на уни-
верзумот“, „Сѐ би било еднолично сиво“, „Послед-
ното чудо на светот“ и „Епилог на убавината и ви-
стината“. За поетот жената е совршена креација на 
универзумот, таа е создателка и двигател на кос-
мичките енергии, од неа почнува и со неа завршува 
светот. 

Песните од првиот циклус „Икона на универзу-
мот“ ја слават физичката присутност на женското 

ПОЕТСКИ ВОСКЛИК 
ОД СОВРШЕНИОТ 
ЖЕНСКИ ПРИНЦИП
Марина Мијаковска

Осврт
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тело, нејзината кревкост, библиската грешна приро-
да што ја прави уште поблагородна и посовршена 
родилка на универзумот. Поетот вели: „Светот / како 
плод обновител / созрева во утробата на жената. 
(Пејковски, 2022 : 7) Гревот на Ева е слатка награда 
за да се возобновува човештвото и да се умножува 
убавината преку чинот на раѓањето и реката на жи-
вотот. Жената е „тело на љубовта“, „висок космос 
од душа и тело“, „тело на молњата“ и „триумф на 
убавината“, таа „книга секогаш отворена“ и „необич-
на капка роса на универзумот“. 

Во песната „Животворно слово на убавината“ по-
етот вели: „Со раѓањето и смртта се размножува, / 
жената е света вода што ги прочистува / телесните 
страсти на оплодувањето. (Пејковски, 2022 : 13) Во 
песните од вториот циклус „Сѐ би било еднолично 
сиво“, авторот ја издигнува жената како интелект 
и огледало со духовна чистота. Тој смета дека без 
жената светот би бил сив, штуро и празно поле на 
изгубеното семе на значењето.  Додека постои же-
ната ќе го има мажот, таа е паричка со две страни 
или „лебот на животот и смртта“. 

Машкиот принцип не би постоел доколку го нема 
женскиот принцип. Еротската ерупција суптилно се 
пробива низ сенките на сонувачот-поет. Тој возљу-
бено се нурнува во сонот во кој смета дека „ника-
де те нема / ако те нема во сонот / на некоја жена.“ 
(Пејковски, 2022 : 17) Извајаното женско тело и не-
говата силуета се појавуваат и во сонот и во јаве-
то како светлина и сончевина што мотивира.  Затоа 
лирскиот субјект од песната „Сѐ би било еднолично 
сиво“, се бори со реторичкото прашање: „Што ќе ни 
е сонце без сончевина, / заспивање без сонување, / 
љубов без возбудување?!“ (Пејковски, 2022 : 20) 

За сонувачот убавината на жената не одминува 
со минливоста и трошливоста на телото и плотта, 
туку женската убавина е како виното. Колку е же-
ната постара и помудра, толку е убавината потрајна 
и поекспресивна во уметничкиот подвиг. Во некои 
песни како: „Последното чудо на светот“, „Икона на 
универзумот“, „Свето писмо“, „Капка роса на длан-
ката на светот“, „Седмиот ден“, „Последната искра 
на светоста“, поетот тргнува од деконструкцијата 
на библиските митови и мотиви за грешното тело, 
грешната жена, проколнатото совршенство на уни-
верзумот. Клучниот мотив за поетот е во песната 
„Куршумот на убавината“ и несомнениот факт дека: 
„убавината нема само една боја / само еден слој 
сребрена патина!“ (Пејковски, 2022 : 31) 

Космогониската љубов меѓу небото и земјата се 
спојува во првиот бран на созданието. Хармонијата 
е можна само преку спојувањето на машкиот и жен-
скиот принцип. Животот со сета земна убавина ја 
слави љубовта на постоењето, а само жената е веч-
на и божествена присутност на земјата. Во песната 

„Ако тие не би постоеле“, поетот ја опева инспи-
рацијата и вечната тема на поетите, сценаристите, 
уметниците, а тоа е секако жената како мистерија 
што никогаш не може до крај да се одгатне и про-
толкува. Во песните од четвртиот циклус „Епилог 
на убавината и вистината“, 

Пејковски како филозоф пробува да најде вечен 
камен во убавината на вистината и во вистината да 
ја одгатне и скицира убавината. Овој циклус песни 
е метафизичко ритче кое се занимава со вечните и 
нерешливи прашања за тоа што се естетиката, љу-
бовта, вистината и убавината. Сигурно ќе кажеме 
дека има толку вистини колку што има мислители, 
но за Пејковски „вистината има убаво лице / и те-
жок карактер за сакање.“ (Пејковски, 2022 : 43)  

Со последните две песни „Вистината за себе“ и 
„Вистината во себе“ филозофскиот прашалник по-
нира во преиспитувањето на себеси и сопствените 
стандарди за убавина. 

За стихозбирката „Убавите жени“ на Зоран 
Пејковски можеме да заклучиме дека возникнува 
од меморираните архаични поетски слики и преку 
нивното пресвртување и протресување ја извлеку-
ва на виделина индивидуалната стварност за же-
ната, убавината и вистината. Низ рефлексивните 
стихови бликнува еротичната скокотливост пред 
која читателот не може да остане рамнодушен. 
Со оваа книга Пејковски ќе ги воодушеви и ќе ги 
придобие жените како убави и мудри продуховени 
читателки. 
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НА САЛОМИНАТА ЧИНИЈА 
 
Јас не знам ништо за песната, ништо, ништо. 
Книгите немаат страници како што ни 
човештвото нема луѓе. 
Сѐ е тело, срце и светлост. 
И сѐ на својот јазик зборува за себеси. 
И розите мирисаат поубаво во зборовите отколку   

во грмушката. 
И гавраните молчат недружељубиви, затворени 
во своите филозофски погледи. 
Секој од нас е потомок на патници 
од некое дамнешно време. 
Секој од нас е река што тече 
кон зборовите на заборавот. 
Како и неподвижноста, се создава песна 
од заборав; а заборавањето е претприемничка сила. 
Кој не заборава, не пишува. 
Песната е неточна, но без неточност 
мене ме нема. 
Во самрак се собираме на плоштадот 
да танцуваме со сите. 
Ништо не останува негушнато. 
И сѐ е исконско, движење и крв. 
Кога ќе се разбудиме по танцот единствениот улов 
во мрежата е ништожност. 
Ништожноста, тоа е империја. 
Тоа се градови во коишто беше невозможно 
ни да се заплаче. 
Целата слава е во лисјата кога ќе почнат да горат 
по должината на рабовите. 
Балканската сиеста сѐ убаво исушува 
и ништо не остава влажно. 
Дури ни оваа песна каде што ја ставам главата 
како на Саломината чинијата. 
 
 

КАЊОНИ
 
 
Староста доаѓа кога почнуваме да живееме со смртта 
како со пролетта. Не е неопходно да се биде 
енциклопедист да се знае дека стварноста   

не може да биде 
измамена. И ова утро мислам на вас, кањони 
и се прашувам чиј имот сте вие? И дали боговите со вас 
ја споделуваат власта над светот? Само, сите   

сме ние ваши 
вазали. На ова место реката ја напушта својата 
воздржаност на нараторот и станува дива. Кањони, 
продлабочени наши гробови, стари се карпите   

на моето срце. 
Да не се проговори, тоа е за вас камените безделници, 
вечно зафатени, голема мака оти дивината, како и да е, 
најочигледна е ваша особеност. Вие сте ходници низ 
кои се исповедаат ветровите пуштајќи ги водените бури 
да го пренесат својот неразумен бес на карпите, набрзина, 
без одговор. Јас сум тоа мелено што водата го меле 
оробена од разговори со родителските карпи. 
Погледот на кањонот е побогат од секое филозофско 
учење. Кањоните, господа, не се резиденции. 
Го вденувам погледот во нешто во коешто   

човекот не може 

Драган Јовановиќ Данилов е роден 1960 година во Пожега. 
Студирал на Правниот и на Филозофскиот факултет во Бел-
град, на групата историја на уметност. Објавил седумнаесет 
стихозбирки, од кои: „Куќата на Баховата музиката“, „Жив 
пергамент“, „Европа под снегот“, „Гнездо над бездната“, „ Ме-
моарите на песокот“, „Моите точни привидувања“, „Кога одат 
невините души“, „Ум на подивените реки“ и др. Автор е на 
неколку романи: „Алманах од песочни дини“, „Иконостас на 
крајот на светот“, „Татко на ледените ридови“ и др. Застапен е 
во голем број антологии објавени во странство. Учествувал на 
бројни меѓународни поетски фестивали. Добитник е на голем 
број книжевни награди, меѓу кои: „Бранкова награда“, „Змаје-
ва награда“, „Васко Попа“, „Бранко Миљковиќ“, „Меша Сели-
мовиќ“, „Оскар Давичо“, награда на Српската академија на 
науките и уметностите од фондот „Бранко Ќопиќ“, „Дисoвата 
награда“ за целокупното поетско дело, „Premio Accademico 
Internazionale di Letteratura L. A. Seneca“ (Италија), „Pro 
creation“ (Лос Анџелес) и др. Неговите стихозбирки се преве-
дени на англиски, француски, германски, италијански, грчки, 
бугарски, словачки, романски и македонски јазик. Живее во 
Пожега. 

да застане. Колку и да се трудев да зборувам како 
кањон, можам само да блескам како светулка, малечок 
безначаен апостол кој летал во сопствениот 
срам и понижување и кој никаде не видел зло. 
Ти овде ми ги прикачи моите крилја за во тунелот помеѓу 
Тебе и мене некои прсти да можат да пребираат   

по коските 
на моето тело како по жици на харфа, Исусе. 
 
 
ТЕМЈАНУШКИ ОД БЕЗДНИТЕ 
 
Секое тело е одврзано од синџир. 
И секој доаѓа на своето магаре. 
И поминува покрај дабовите што на работ 
На шумата потсетуваат на господа. 
И ветрот пополека се приближува 
како да не сака да пречи. 
И зборува со јазикот со кој зборуваат лисјата 
во крошните на дрвјата кога нема луѓе во близина. 
И тагата во јазикот може да се опипа  
како некоја ткаенина. 
Конечно ме гледаат темјанушките од бездните. 
И слушаат сè што со векови се шепотело на уво. 
Какви ни се раните, такви ни се и срцата. 
Од старите горчини мирисаат темјанушките. 
Таму каде што не горам, ме нема. 
Со мртви усни се бакнуваат оние чии души 
не се допираат. 
Дали и еден поглед освен орловиот значи било што? 
Кои очи можат да видат некој поинаков исход? 
Ова тело за кое наивно сметам дека е моето. 
 
 
ЗА КРИЛЕСТИТЕ ЖЕНИ 
 
Во пролетта алчноста за сјајот ја буди  
формата на птицата заспана во жената. 
Се свртувам кон небото и зборувам со птиците. 
Тоа е слепа реченица која не е за шега. 
Птици, тоа се крилести жени кои летаат 
по просторите на гладта за да пресвртат сè. 
Оние небесни кртови со својата особена визија 
преблиску се и предалеку: тие се обвиени 
со крзно и ги има страшно многу над мостовите. 
Мостовите се убави само заради бездните што 
тие ги надсводуваат како и заради птиците над нив. 
Малку се знае за пријателството меѓу мажот 
и птиците што не ни знаат дека се птици. 
Бог ги одгледува птиците за да летаат над снежните 
врвови и да ми пишуваат. 
Не прашувај ништо за нив. 
Човек може да се разболи чекајќи ги 
нивните писма.

Препев: Виктор Радун Теон

ПЕСНИ
Драган Јовановиќ Данилов

Препеана поезија
УДК 821.163.41-1
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Современите македонски писатели, во своето 
богато творештво, издвојуваат посебно место за 
младите детски души. Едно такво творештво што е 
свртено кон  децата и адолесцентите е творештвото 
на нашиот добро познат автор – Горјан Петревски, 
кој со децении наназад е еден од најчитаните 
македонски автори за деца и млади во Македонија. 
Тој е човек кој вешто знае да ве наврати во детството 
ако веќе сте дел од возрасниот свет, а доколку сте 
деца, лесно се соживувате со напишаното. Бидејќи 
инспирацијата е насекаде околу нас, па и околу него, 
тој непрестано твори, твори и ја остава публиката во 
исчекување.

   Децата учат од она што го гледаат околу нив 
преку однесувањето на врсниците, браќата и 
сестрите, родителите, или другите луѓе, како 
и преку нештата што ги гледаат во медиумите 
или во книгите. Книгите им даваат единствена 
можност на децата да доживеат различни 
искуства и да „запознаат“ различни луѓе, како што 
потенцира Шелтон. Во нејзината обемна студија, 
таа се осврнува на митовите и стереотипите што 
постојат за близнаците уште од дамнина (Кастор 
и Полукс од старогрчката митологија, Ромул и Рем 
од староримската митологија, Нарцис и неговата 
почината сестра-близначка, Каин и Авел од 
Библијата и др.), а особено на погрешните мислења 
и пристапи што се применуваат при воспитувањето 
на близнаците во семејството. Таквите пристапи во 
кои близнаците се одгледуваат и се воспитуваат 
како една индивидуа, понекогаш доведуваат до 
ограничувања на нивниот индивидуален развој.1

Од тие причини, во оваа прилика се осврнуваме 
на една од поновите книги на Горјан Петревски, во 
која се третира темата на близнаците, насловена 
како „Пак се тука Петар и Лука“ и објавена во 2018 
година. 

Во делото се открива сликата на две близначиња, 
секој од нив посебен и паметен на свој начин. Како 
што истакнува и самиот автор, тоа е книга, збирка 
раскази наменета за децата од претшколска и 
раношколска возраст. Низ тие кратки исечоци, 
авторот сака да ни го долови нивното  размислување 
што уште од најрана возраст е свртено кон среќата 
и прават сѐ за да не ја изгубат. Животот е полн со 
предизвици и натпревари, а тие на некој начин го 
учат и го согледуваат  тоа. 

Бидејќи секој е посебен на свој начин, нивните 
родители се исто толку горди, колку на едното, 
толку и на другото дете. Тие се горди на нивната 
бујна фантазија, на слогата, на братската љубов, на 
тоа колку брзо учат и како му се радуваат на секој 
ден од животот. Со приказ на нивната фантазија, 
карактеристична за секое дете и неговата неомеѓена 
фантазија, започнува делото на Петревски, поточно 
со натпревар помеѓу децата каде тие меѓусебно 
се договараат да направат изложба во собата, со 
цртежи од есента: „Јас ќе нацртам бујно лозје со 
зрели гроздови... – се досети Петар. А ти, Лука? – 
Јас ќе цртам, ќе цртам... Овоштарник со натежнати 
гранки дури до земја! – се досети Лука. Румени 

1  Jennifer K. Shelton, The Portrayal of Twins in Children’s 
Literature, Master Thesis, The Graduate School of 
the University of Wyoming, ProQuest Dissertations 
Publishing,  1997. EP25358, https://www.proquest.com/
openview/ed29aa35907357fe3a10951c0effe425/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y, пристапено на 
25.08.2022
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јаболка и жолти круши...“ (стр. 75)2. Тие палави 
рачиња се толку многу талентирани што нивните 
родители не можат да се одлучат кој цртеж е поубав. 
Необични близнаци се тие. Нивните главчиња се 
полни со бујна фантазија. Нивните игри немаат крај, 
во нив тие патуваат дури во вселената, седнати на 
столче што наликува на вселенски брод, патуваат 
и се разминуваат со ѕвездите. Сега можеби само 
сонуваат, но еден ден, кога ќе пораснат можеби 
сонувањето ќе стане јаве. Сега најважно е дека 
се заедно и се среќни во своите слатки соништа. 
Можеби различни, но сепак слични или на некој 
начин и исти, зашто дури и родителите не успеваат 
да ги препознаат кога ќе ја облечат својата нова и 
иста облека кога наближува зимата. Но важно ли е 
кој е Петар, а кој Лука, кога тие се неизмерно среќни? 
Празник било или не, среќата е на прво место, но 
најмногу се радуваат на Коледе: „Сакам секој ден 
да е Коледе! – не крие Петар. Секое утро ќе ни 
биде весело. – И јас... посакува Лука. Највесело е за 
Коледе“ (стр. 81). 

Среќни и горди се нивните родители, но ни помалку 
нивната учителка Емилија,  која од ден на ден сѐ 
повеќе им се восхитува, но и ја поттикнува нивната 
имагинација: „Што е за вас најубавата планета 
Земја?“, учителката добива различни одговори. За 
некои ученици, тоа е небото, за други полињата, 
за трети ливадите со тревки и цвеќиња, мориња 
и океани. Само близначињата се досетуваат на 
луѓето што се грижат таа да остане чиста и убава, 
на Сонцето и Месечината. За овие две дечиња може 
да се каже дека се највесели од сите во градинката. 
Секое утро нестрпливо чекаат да појдат таму, во тоа 
детско царство, бидејќи таму времето им минува 
брзо и таму им е најзабавно. Никако не сакаат да 
ја напуштат градинката, но откако ќе сфатат дека 
побрзо се расте во училиште, со нетрпение ја чекаат 
есента и првиот септемврски час. Но, како што доаѓа, 
така и  си заминува и прво одделение. Петар и Лука 
веќе се големи и научија да читаат и пишуваат. И 
повторно натпревар – кој прв ќе го напише своето 
име. Се разбира Лука, бидејќи неговото име е помало. 
И пак, натпреварот завршува нерешено. 

 Но Петревски не заборава да ни ги опише и малите 
караници и недоразбирања, што не е ништо чудно 
за семејство со две дечиња, и тоа близначиња. 
Недоразбирањето настанува за тоа кој да ја 
прочита книгата, но за секој проблем, има решение. 
Одгледувањето и воспитувањето близнаци 
претставува специфичен предизвик за родителите, 
бидејќи бара да се поделат вкупните семејни 
ресурси за да се задоволат потребите на две деца 
на иста хронолошка возраст и во иста развојна фаза; 

2  Горјан Петревски, Пак се тука Петар и Лука, 
Македонска реч, Скопје, 2018.

затоа овој процес е физички и психички напорен. 
Навистина, родителите на близнаците пријавуваат 
чувства на фрустрација со родителската улога 
(Olivennes, Golombok, Ramogida, Rust, & Team, 
2005) (Olivennes, Golombok, Ramogida, Rust, & Team, 
2005), или пак, можат да се почувствуваат помалку 
ефикасни како родители (Boivin et al., 2005).3 Во 
случајов, недоразбирањето го разрешува мајката и 
ги смирува: „Без кавги, деца! – ги смирува мајката. 
Една сказна ќе чита Петар, а друга Лука. Ние ќе ве 
слушаме. Недела е и имаме време за одмор“ (стр. 87). 
Кога се две е цело, па така имаме двајца победници. 
Едниот во цртање, другиот во фудбал. Сеедно кој 
во што победил, а во што изгубил, тие секогаш дома 
се враќаат заедно, не криејќи ја  својата среќа, еден 
за друг. 

Од ден на ден, близнаците сѐ повеќе растат и 
созреваат. Еден ден ќе пораснат и ќе имаат поинаков 
поглед кон животот и светот воопшто, но нивната 
среќа и сликата закачена на ѕидот засекогаш ќе 
остане најубав спомен. На денот на мајките, Осми 
март, талентираните близначиња се досетуваат 
како да ја изненадат својата мајка. Со своите мали 
рачиња го прават подарокот, слика на  жена што 
добива бакнежи од две деца во образите и држи 
букет во раце. Таа слика е ставена во изрезбана 
дрвена рамка. Вистинска насликана случка, што 
се случила утрината кога дечињата ѝ го честитале 
празникот на својата сакана мајка. И повторно сите 
се среќни. 

   Сите ние трчаме по нешто, се натпреваруваме во 
нешто и сме во постојана борба со среќата. Среќата 
е во малите нешта и е најважна, а за тоа се доказ 
малите близначиња од делото на Петревски, кој на 
многу топол начин го напишал и насликал тоа. Во 
свет што е преокупиран со злоба и секој секому гле-
да да му наштети за да ја задоволи само својата 
среќа, не секој може да ве однесе во една 
приказна преполна со детската среќа и 
љубов, како што тоа умее да го напра-
ви Горјан Петревски. Тој со своето 
дело „Пак се тука Петар и Лука“ 
ни остава голема поука: Не е 
битно кој победува, битно е 
да бидеш среќен и тогаш 
кога губиш. Кога нај-
милото е среќ-
но, сите се 
среќни.

3  Rachel M. Latham, Mothers’ and Fathers’ Perceptions 
of the Family Context and Children’s Adjustment: 
Coparenting Young Twins, http://sro.sussex.ac.uk/, 
пристапено на 25.08.2022
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Владимир Костов, романсиер, раскажувач, новелист 
и автор на драмски текстови, е роден 1932 година во 
Битола. Основно училиште и гимназија завршува во 
родниот град, а филозофски факултет во Скопје. Ра-
ботниот век го минува во Битола, како професор по 
македонски јазик во Ветеринарното училиште и про-
фесор на Педагошката академија. 

Еден е од основачите на литературното списание 
„Развиток“, на кое бил член на редакцијата и главен 
и одговорен уредник. Во својот писателски работен 
век Костов има издадено 18 романи, 11 збирки раска-

зи, 6 збирки новели, 8 книги за деца и млади, како и 
8 драми-драматизации. 

Владимир Костов ги објавил романите: „Лица со 
маски“ (1967), „Свадбата на Мара“ (1968), „Нов ум“ 
(1970), „Учителот“ (1976), „Маски“ (1983), „Црквиче-
то Четириесет маченици во Битола“(1984), „Вујко“ 
(1984), „Клетва“ (1989), „Последното целивание“ 
(1992), „Грешка“ (1992), „Битолски триод“ (1994) 
,„Сениште во град Битола“ (1994), „Битолска хрони-
ка – Обителска трагедија“ (два романа, 1998), „Тане“ 
(2000), „Битолијада“ (2006), „Писание за Страшниот 
суд“ (2011), „Дива мисла“ (2014). 

Автор е на збирките раскази: „Игра“ (1969), „Ах 
бре“ (1970), „Тестамент“, „Маргарит“ (1996), „Стро-
гата школа на животот“ (1998),  „Скршена чаша“ 
(2007), „Воденичен камен“ (2008), „Лингва лати-
на“ (2010), „Даровна“ (2012), „Њубоболие“ (2018), 
„Патар“ (2020); на збирките новели: „Грешниот За-
харие“ (1986), „Чума“ (1989), „Келешот“, „Златното 
руно“ (2001), „Хераклејски мозаик“ и „Хераклејски 
мозаик“ (додаток, 2012).

Понатаму, ги потпишува книгите за деца и млади: 
„Каде си тргнал, сине“ (1982), „Тој ми кажа“ (1992), 
„Солза за Мите“ (1997), „Еврејчето Шами“ (2007), 
„Шумата ечеше“ (1982)

Драматизирани се истоимените дела: „Свадбата 
на Мара“, „Грешниот Захарија“, Црквичето Четирие-
сет маченици во Битола, Учителот (според варијан-
та на истоимениот роман), „Грешка“ (според мотиви 
од истоимениот роман), „Умната побрканост на Ицо 
од Америка“ (според идеја од романот „Клетва“), 
„Декалог“ (според новелата „Калвадос“), „Гола ви-
стина“ (парафраза на „Хамлет“).

Костов има објавено поголем број трудови од об-
ласта на јазикот и литературата, и од писателска-
та дејност, меѓу кои: „Отстапување на битолскиот 
говор и неговиот стил“, „Поетскиот јазик на Кочо 
Рацин, Зборникот на Миладиновци и Рацинови-
те ‘Бели мугри‘“, „Личните заменки во битолскиот 
градски говор“ и др.

Добитник е на повеќе награди и признанија, меѓу 
кои во два наврата наградата на Битола 4 Ноемв-
ри и третпат за Животно дело, како и наградите 11 
Октомври, за романот „Црквичето Четириесет маче-
ници во Битола“ во 1984 година, 1 Мај за романот 
„Свадбата на Мара“, Гоцевата повелба, Рациново-
то признание во 1999 година за романот „Битолска 
хроника – Обителска трагедија“ (книга што ја читав 

БОГАТА 
ИМАГИНАЦИЈА И 
ИНТУИТИВЕН УМ
КОН ДЕВЕДЕСЕТГОДИШ-
НИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА 
ВЛАДИМИР КОСТОВ

Петре Димовски

Повод

УДК 929Костов, В.
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во ракопис и во едно интервју на Радио Битола, кое 
го водеше новинарот Борис Начовски кажав дека со 
најновото дело Костов се надминал себеси. Таа моја 
констатација се потврди со доделувањето на Раци-
новото признание за книгата во која се содржани два 
романи), Наградата на Друштвото на писателите на 
Македонија „Ванчо Николески“ во 1997, Наградата на 
Битолскиот книжевен круг, Наградата на Сојузот на 
здружението на наставниците по македонски јазик 
и литература, Наградата за драматизација на Игрите 
„Војдан Чернодрински“ и други. 

Драматизациите на неговите романи „Свадбата на 
Мара“ и „Црквичето четириесет маченици во Битола“, 
како и на новелата „Грешниот Захарија“, од Битол-
скиот народен театар беа изведени со голем успех 
на театарските фестивали во Нови Сад, Сараево, на 
Дубровачките летни игри, на Театарските игри „Вој-
дан Чернодрински“ во Прилеп, како и на други теа-
тарски  сцени, и во Македонија, и на другите југосло-
венски простори.

Костов е застапен во антологии на македонскиот 
расказ кај нас и во странство. Со романот „Нов ум“ 
е застапен во Антологијата на македонскиот роман 
од 1980 година во избор на Георги Старделов, Милан 
Ѓурчинов и Слободан Мицковиќ. Со романот „Свад-
бата на Мара“ застапен е во едицијата „Најчитани ма-
кедонски романи“ како и во едицијата „Македонска 
книжевност во 130 тома“. Со романот „Нов ум“ бил за-
стапен во училишната програма и лектира, а подоцна 
со „Свадбата на Мара“ и со „Црквичето Четириесет 
маченици“. 

Творечкиот опус на Владимир Костов е претставен 
во „Избрани романи“ во 4 тома, како и во „Избрани 
дела“ во 6 тома.

Преведуван е на англиски и на украински јазик.

Македонската критичарска следа го смета Костов 
за еден од најплодните македонски романописци и 
автори на кратка проза.

За творештвото на Владимир Костов пишувале 
видни критичарски пера. Индикативни се обемната 
студија на Георги Старделов „Литературата и фи-
лозофијата“, во книгата  „Ноќен градинар“ и книгата 
„Критика на деморализираниот ум“, во која се содр-
жани тринаесет секвенци за  делото на Костов, по-
тоа,  приказите  на  Раде  Силјан:  „Прозата   на   Вла-
димир Костов“ и „Расказите на Владимир Костов“ во 
„Македонски писатели и дела“, прва и втора книга. 
Студијата на Старделов е со херменевтички приод во 
обработката на книжевната материја,а  приказите на 

Силјан студиозен третман на творештвото  на  Ко-
стов  согледано од книжевноисториски аспект.

Кус, но мошне продорен поглед врз творештво-
то на Владимир Костов има остварено и Милан 
Ѓурчинов: „Од тишината и притивнатоста на внат-
решноста и малограѓанскиот живот, оддалечен од 
книжевните средини на главниот град, во втората 
половина на шеесеттите години започнува да ги 
објавува своите романи еден необичен автор,  Вла-
димир Костов. Во неговите хибридно испишани 
романи се мешаат реалноста и фантазијата, гроте-
ската и ирационалноста. При сета необична стил-
ска структура, романите на Костов содржат во себе 
недвосмислен јасен и непомирлив етички ангажман 
и протест против новопоникнатите  разлики и не-
правди помеѓу луѓето.“

Покрај Георги Старделов, Раде Силјан и Милан 
Ѓурчинов и моите записи, за творештвото на Влади-
мир Костов се имаат искажано и бројни други маке-
донски критичари и писатели, меѓу кои со посеоп-
фатни и попродлабочени анализи: Александар Спа-
сов, Александар Поповски, Александар Стерјовски, 
Атанас Вангелов, Благоја Брајановски, Благоја Ива-
нов, Богоја Таневски, Веле Смилевски, Вера Стојчев-
ска Антиќ, Вецко Домазетовски, Димитар Бошков, 
Димитар Башевски, Димитар Пандев, Доне Панов-
ски, Душко Цацков, Ѓорѓија Најдовски, Златко Жо-
глев, Иван Ивановски, Иван Чаповски, Јордан Плев-
неш, Матеја Матевски, Миодраг Друговац, Никола 
Кочовски, Николче Велјановски, Олга Арбуљевска, 
Панде Манојлов, Петре Бакевски, Радован П. Цвет-
ковски, Санде Стојчевски, Тамара Арсовска, Тодор 
Чаловски, Томе Момировски, Христо Георгиевски, 
Христо Петрески, Цане Здравковски и др.

Академик Георги Старделов книгата „Критика на 
деморализираниот ум“ целосно ја посветува на де-
лото на Владимир Костов, во која се содржани три-
наесет секвенци за литературата и филозофијата 
во неговиот романескнен опус. Притоа ја дава оцен-
ката дека во неговото дело „се води отворен дија-
лог со нашето време“ и дека „неговата литература, 
особено неговата прозна уметност, нѐ соочува со 
сознанието дека живееме во едно скудно време на 
доминација на распаметениот политички ум во сите 
сфери на животот, кој со неверојатна леснотија го 
употреби човекот против него самиот. Нашето вре-
ме до невидени граници ги усвити спротивностите 
во општеството; тие се оттргнаа од нас и не можеме 
да ги хармонизираме, сѐ повеќе ги чувствуваме како 
сила против себе“.
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Примарна констатација на Старделов, искажана по 
појавата на „Дива мисла“ е тоа дека од појавата на 
првата книга на Костов, „Лица со маски“, до тој миг, 
сите тие години „се појавуваат неговите романи, но-
вели и раскази, од кои, повеќето од нив, спаѓаат меѓу 
најзначајните антологиски прозни дела печатени на 
нашиот јазик, а, притоа ние, со ретки исклучоци, не 
стасавме да го констатираме и објасниме токму тој 
факт – книжевниот феномен Владимир Костов, автор 
кој спаѓа меѓу највидните раскажувачи што се појавија 
во нашата литература во трите последни децении на 
македонскиот книжевен дваесет-дваесет и први век.

За Владимир Костов во делото примарна е идејата, 
таа е оригинална, и според искажувањето на авто-
рот, позначајна е од ликот. Според тие идеи прекипу-
ва енергијата кај ликовите и таа енергија се изразу-
ва во дејствувањето, во завршниот дел од нивното 
битисување, спротивен на идејата дека го носи кон 
возвишување, доведувајќи го ликот до уривање.

Во обемниот критичарски опус, посветен на дело-
то на Костов, се истакнува дека неговото творештво 
во најголема мера е посветено на градот Битола, при 
што се зафаќа период од повеќе векови, поаѓајќи од 
мотивите, легендите, преданијата настанати во тоа 
време. И кога пишува за Битола неговите дела не го 
содржат само значењето понесено од регионот, туку 

на нив Костов им дава широка исполнетост и зна-
чење, универзална одлика што влегува во светска-
та ризница на културните вредности.

Неговото дело ја отсликува широката, енциклопе-
диска содржина на неговите познавања и спозна-
нија и се карактеризира со богата исполнетост од 
областа на дисциплините од културата и науката. 
Тоа придонесува неговите ликови да добијат пол-
нокрвен живот. Костов располага со акумулирано 
љубопитство, исклучителна моќ на опсервирање и 
со продлабочена концентрација.

Според Старделов, Костов „ќе остане романсиер, 
од една страна, на подвигот, а, од друга, на морал-
ниот слом на генерацијата од 1941“, и „ несреќата и 
трагиката на човечкиот род ќе ја види во неговата 
опседнатост само од материјалната среќа, од мате-
ријалното богатство“ што светот го води во погреш-
ната насока, кон слом.

Гротеската и апсурдот, провлекувањето на нитка-
та на хуморот се својствени за авторот, со што го 
исполнува внатрешниот свет на ликовите.

Уште со првиот роман „Лица со маски“, објавен 
1967 година, Костов ја открива својата главна тво-
речка преокупација во своите дела, а тоа е морал-
ната дилема на човековата егзистенција, поставу-
вајќи ја основата на сопствената книжевна поетика, 
на метафизичното ткиво што го вградува во своите 
дела. Лица со маски е лајт-мотивот на творештво-
то на Владимир Костов. Ликовите во неговите дела 
често се појавуваат прикриено во својата намера за 
да го наметнат ликот на својата потреба, лицемерно 
изразувајќи се во новата појава. 

Кога се зафатив со еден краток текст да го суми-
рам битното во творештвото на Владимир Костов, 
почнав со неговиот роман „Учителот“ за кој е рече-
но дека е роман-фокус, во кој се апсорбирани сите 
негови идејни и книжевни преокупации. Авторот 
пет пати го преработувал тој роман, со голема прет-
пазливост да не се „чепне“ во неговата протоидеја, 
дефинирана во прокламацијата „вечен и среќен жи-
вот“, која суверено ја презела власта над авторот, 
како да е тој нејзина креација, а не таа негова, како 
да се измениле улогите, како сонот да преминал во 
јаве, фантазијата во реалност.

И по прочитот на петтата верзија на тоа дело, чи-
тателот ќе остане со дилемата: Кој кого пресоздава, 
писателот романот или романот писателот?

Владимир Костов не им робува на парите, што ја 
стимулираат алчноста. Туку на инвентивниот дух, 



38 бр. 145 (4/2022) | Стожер

што ја стимулира творечката креативност. Тој им 
припаѓа на карактерни луѓе што се влезени во ид-
нината, што ги отвораат затворените хоризонти и го 
движат светот напред. Често тие се притиснати, оне-
возможувани целосно да ја изразат својата енергија 
што надоаѓа во нив, но од друга страна тие се непо-
колебливо истрајни и пробојни со својата идеја. Од 
тој ков е писателот Владимир Костов. 

Паднаа тие што се обидоа да го урнат неговото 
дело, што го одржува, исклучиво, вредносниот код. 
Во поткрепа на вредностите тогаш, по нападот, се 
искажаа, во Нови Сад Киро Глигоров, во Битолскиот 
суд Матеја Матевски. 

Костов суверено ја внесе Битола во литератур-
ниот свет со своето дело, и со своето име. Не само 
по тематска определеност туку и по припадност на 
средината во која се појавува, твори и создава неод-
минливи вредности што влегуваат во македонската 
и светската културна ризница. Тие се нераскинливо 
поврзани во гранитната целина што ја дава големи-
ната на писателот. До неговата појава не може да се 
издвои име во Битола што го носи тој квалификатив.

Владимир Костов од страна на Битолскиот уни-
верзитет е инаугуриран во почесен доктор на фило-
лошките науки. Член е на Друштвото на писателите. 
Костов е почесен член и на Македонската академија 
на науките и уметностите. Но многу години порано, 
од денот кога се случи вратата на МАНУ да му биде 
отворена, неговата ангажираност и делото што го 
создаваше го имаа дизајнирано клучот за таа врата. 
Само му требаше пристапот да ја отклучи. Тој е од 
тие писатели што со името таат во заднина, пуштајќи 
го делото напред да ја води битката. Делото си зема 
време, но бескомпромисно го отвора патот по верти-
калата на вредностите. Вратата на МАНУ ја отвори 
неговото големо дело. 

Го следев делото на Костов уште од појавата на 
неговиот дебитантски роман „Лица со маски“. Моите 
искажувања за неговото дело ги следеле и акаде-
миците Старделов и Матевски, кои во предлогот до 
Академијата за членството на Костов во МАНУ ноти-
рале дел од моите искажувања, најобемен меѓу ци-
татите што ги приложиле во поткрепа на иницијати-
вата. Тоа ми потврди дека ја остварувам правилната 
опсервација на неговото творештво.

Иднината е на страната на неговото дело. Новите 
генерации минатото го откриваат низ вредностите 
што се создавале во конкретното време. Па така не-
кои дела, тука несомнено е делото на Костов, и ната-
му се извишуваат на вредносната скала. Некои дела 

на писатели, што незаслужено биле фаворизирани 
во времето на создавањето, слегуваат на скала-
та кон местото што реално им припаѓа. Времето и 
вредностите остануваат неприкосновениот судија 
на книжевното дело.

Македонскиот јазик, кој бил и продолжува да 
биде оспоруван, низ перото на писателот Влади-
мир Костов, низ неговата творечка лабораторија, со 
неговата креативна енергија, богатата имагинација 
и интуитивниот ум, создава дела со светска голе-
мина. Тоа ја потврдува вистината дека, независно 
што на тој јазик твори мал број автори и говори мал 
број народ, според вредностите, по силината на по-
раката што ја пренесува зборот, делата создавани 
на македонски јазик се изедначуваат со делата на 
творците што им припаѓат на земји со многубројно 
население. Тоа доаѓа од таму што творечкиот чин 
е дело на индивидута каде се изедначени природ-
ните предиспозиции на единката, независно дали 
таа доаѓа од земја со многубројно или малубројно 
население. Разликата е што можностите за изразу-
вање на својот творечки потенцијал кај авторите од 
земјите со многубројно население се со поголема 
условеност во творечкото изразување, додека ав-
торите што им припаѓаат на земјите со малубројно 
население таа скромност во условите за творење ја 
надополнуваат со зголемена истрајност и ангажи-
раност во создавањето на делото. Во еден разго-
вор Костов ми кажуваше, кога во посета за интервју 
во домот му беа шведски новинари, љубопитно го 
запрашале каде му е дачата, вилата во која твори. 
Костов се насмевнал и им одговорил дека ова е ме-
стото каде што твори, односно работната соба во 
неговиот дом. А домот, како и секој дом, опкружен е 
со улична врева, лаеж на немирни пци, туражирања 
на бучни мотори. Творечкиот чин е некако како и со-
нот, ако од надворешно влијание се излезе од него, 
потешко е враќањето во него. За разлика на созда-
вање дело во дачата каде е даден условот тишина, 
во која може освоително да се влезе, во условите 
во домот, во потполност зависни од однесување-
то на надворешната околина, пресуден чинител да 
се создаде исклучително дело е да се има моќ за 
исклучителна концентрација при влегувањето во 
творечкиот свет. Сето тоа што му попречува на соз-
давањето треба да се избрише од свеста и таа да се 
остави исполнета само со звуците што со постапки-
те ги создаваат ликовите на делото во креативниот 
чин. Дека таквата моќ ја поседува Владимир Костов 
посведочува неговото, обемно по квантитет и ква-
литет, дело.
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РАЈСКИ ЦВЕЌИЊА
(или божествена комедија)

Секој ден
кинам рајски цвеќиња
и одам пред вратите на пеколот
за да им ги подарам
на добрите луѓе
што страдаат без да сторат грев
а потоа се враќам
за да напишам
една друга божествена комедија
за која стравувам
дека нема да ја чита
никој.

ОБЛЕКУВАЊЕ И СОБЛЕКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО
(или душата што сака да избега)

Телото
е навикнато
да го соблечеме од сопствената кожа
и да го облечеме со туѓи кожи
еднаш со свинска кожа
друг пат со кучешка кожа
потоа со магарешка кожа
па со ежова кожа
само душата
ах, кутрата душа
не знае како да избега од неверното тело
и да плаче покрај реката на тагата
да вреска како очаен волк
или некаде да врши самоубиство
без да остави тестамент.

CURRICULUM VITAE
(или лице и влакна)

Најпрвин
го бричи лицето
потоа ги пере влакната
за да го плете своето
curriculum
vitae.

СМРТТА ВО ПУСТИНАТА
(или сфинга на лудоста)

Во нашата пустина
се умира
во скутот на молкот
и самотијата
само сфингата на лудоста
чекори како пијан бог
плукајќи во песокот на животот
каде што почиваат нашите
мртви сништа.

ГЛАВНИОТ НА ЗЕМЈАТА
(или божја и моја грешка)

Господе,
кога зборува главниот на земјата
денот ми се претвoра во киселина
неговите зборови ми изгледаaт
како пеперутки што се враќаaт од пекол
и се пробиваат во моите уши
за каков мир ми зборува тој
кога сништата ми ги убива како муви
за каква благосостојба ми зборува
кога главата ја става во моите џебови
за каква среќа ми зборува
кога главата ми ја држи надолу
за каква слобода ми зборува
кога јажињата ги сее како цвеќиња
господе,
ти направи голема грешка
кога го создаде главниот на земјата
додека јас згрешив
што не му го исеков патот
со нож.

ПРАЗНА ГЛАВА
(или незапрена песна)

празна глава
во врвот на земјата

празна земја
на крајот на светот

ниту глава ниту земја
само живо проколнување

а песната не запре
од трулата гордост.

АНТИХАМЛЕТСКИ ЕПОС
(или непостоечките)

Да се биде
или да не се биде
ова не е прашање
прашање е
зошто да дозволиме
да нè прават непостоечки
додека постоиме.

ПЕСНИ
Ахмет Селмани

Поезија

УДК 821.18(497.7)-1
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ПЕСНИ

Април во отсуство
Април во отсуство.
Со предозирана тишина
ги сликам деновите
што ги снемува
со огромна брзина.
Крај каминот
се втонувам во заборав.
Молчам.
Најдобар говор на љубовта –
– е молкот.
Вечерва за мене
си како молитва
како во вино вистина.
Еј! Како во вино вистина.
Усните мои, како диво црвенило
оличуваат на твоето тело.
Вечнаен трага оставаат.
Вулканска снага.
Дует на љубовта.
Си играш со мојата коса.
Трепетот на нашите тела
е како остаток на гозбата.
Тргнувам во похотата
како осамен набљудувач
да ја решам енигмата како поет:
Зошто ми го подари
цветот на Маларме?
Луд пајак шепка крај олтарот:
„Одземете им ги на ангелите крилјата,
украдена е стрелата на Амор!“
Моето срце остана проѕирно
како празна амфора
која морнарите никогаш
нема да ја пронајдат,
а ти полека се претвораш
во обезвреднет аметист,

камен што го губи својот
вграден каприц,
сѐ додека чекаш Њубовта
како име на парфемско шише
да се запечати,
а страста со зборови.

Визија
Безусловно,
зацврстена од надежта,
постои визија
дека длабоко во неговите очи
со облик на бадем
сè уште постои љубов...

Мислата ми ја помати моќта,
ми ги заслепи очите,
сѐ ми ја одзеде свеста
и сега кога ќе се погледнам во огледалото
на мене не гледам ништо,
освен љубов...

Тие очи,
ја освоија мојата душа...
Визијата стана мој живот...
И сега знам,
љубовта не е безвредна!
Јас ја дадов мојата љубов,

а за возврат го пронајдов
мојот лик во огледалото
и до него друг лик
со очи како бадем,
ја пронајдов возвратена
несебично љубовта.

УДК 821.163.3-1

Поезија

Славица Урумова-Марковска
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Славица Урумова-Марковска живее и работи во Ско-
пје. Во 2010 година дипломира на Катедрата за маке-
донска книжевност и јужнословенски книжевности на 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“, а во 2017 година маги-
стрира на Институтот за национална историја, каде 
што е моментално докторанд на студиската програ-
ма Културна историја на Македонија. Учествувала на 
повеќе поетски фестивали. Нејзини песни се заста-
пени во зборници и избори во земјава и странство. Од 
2020 год. член е на Македонско-турско писателско 
друштво на пријателство. Нејзините песни се преве-
дувани на турски, српски, албански, бугарски и англи-
ски јазик. Од 2021 год. член е на Институтот за наука, 
алтернатива, култура и уметност. Поетски книги: Кога 
љубовта цвета (2003), Лавиринт на љубовта (2004), 
Сложувалка (2005), Зад виножитото (2005), е објавена 
со група автори, Искри на љубовта (2006), Пајтон на 
времето (2007), Потези (2020), Планета со две сонца 
(2021) и Алфа и Омега (2021).

Совршен модел
Себичноста во системот е дијагностициран
да одговара на оваа мувла,
да одговара на овој мазохистички план
што го имаш за мене.

Што е потребно да бидам?!
Твој „совршен модел“?!

Не! Не ми треба твојата злоупотреба.
Остави ме со идентитетот избран
од Бога за мене:
Ќерка... Сестра... Пријателка...
Мајка... Сопруга... Њубовница...

Сите овие зборови за тебе се само...
Само празни зборови.
Само услови, ирелевантни и досадни.

Но, таква е мојата дарба дадена од Бога.
Јас сум самоука Жена...
...затоа имам чувство дека врескам
загушена во твојата перница.

Совршено се вклопувам
со оваа длабока магла.
Те залажувам,
одобрувајќи го твојот план.

Што е потребно најпрво да бидам
за да станам твој „совршен модел“:
... Пријателка... Сопруга... Њубовница...?!

Што?!
 

Никогаш не е доволно
Никогаш не е доволно…
Никогаш не е доволно…
Секогаш глад за повеќе!

Тој е собирач на исполнети желби,
работи во брзање на следното
блескавично парче – ништо.

Се чувствува мртов
само кога џебовите
на страста му се празни.

Никогаш не е доволно…
Никогаш не е доволно…
Поседувањето му е дрога!

Под дејство на алкохол
се сврте на земјата,
чекајќи како залак

да го  г о л т н е
п р а  ш и  н а  та.

што се случува

порта зад порта
капитулација

тој само што се откажа
откри дека нема таму
силна одбрана

тоа е само ехо
на она што беше
фасада
барикада
ѕид

отворени порти
и светлина
не можеше
да си замисли
ништо повеќе
од тоа

Загатка

Одекнуваше
толпата народ маѓепсано,
еден живот исчезна...
Татнеше гласот на убиецот,
ја реши математичката загатка
на смртта...
Од умот ги отфрли ѓаволските слики
истражувајќи ја симболиката.
Се фати за реалноста,
ја поткопа верата,
го подели методот на убедување:
„Њубовта е посилна од ѓаволското зло!“
Гласовите околу него
што се создаваа го влечеа јажето,
така се споија сите можни
метафорични граници
на животот и смртта,
на радоста и несреќата,
на љубовта и љубомората,
на доброто и злото
помеѓу човекот и природата.
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Сивокрилеста светлина
Излетува 
Од темнозелената крошна
На липата и
На дланката
Ти слетува гугутката
Пријателката твоја 
Со поглед полн 
Светлина блескотна 
Првин те поздравува
Потоа 
Ти се преместува на рамото
Ги стресува пердувите
И од под крилцата
Прав златен 
Мирисен те посипува
Липин благослов 
Па со клунчето те поска
Те гали
Ти шепоти нешто
Го откачува црното гушниче
И од нас
И блеснува воздухот
Заѕвонува
А ние зачудени
Од вашите галежи шепоти
Од вашиот таен јазик
Гледаме како зборовите
Се подаваат од светлината
И музика го исполнува просторот.
А жената
Само внесува
Само изнесува насмевки светлина.

закривеност      
 
црното и белото се допираат
ги следат оние месечини 
каде среќата е коцкеста сенка.

сигурноста  на светлината 
ги отклучува сите елементи

независноста на мислата
довитливо се придвижува
по површината на водата
го потонува секој сомнеж
време
кое заборавило на се. 

во повторената закривеност на сликата 
љубовта
и простува на бесмртноста.

невидливо молкум 
пред да се појави синилото
се разлева конечноста
во неопходност.

Прочка 2021 г.

страница

„Во оние денови кога туѓата совест
ја раскинуваше рамномерноста на најдолгите 
соништа,
утринските патеки
стануваа невина имитација на заборавот“.

Од далеку чекорите се невидливост 
превиткана страница во препишано движење
бестелесност на мигот
заталканост
преправена во сказна за жолтите сенки. 

Њубовта досадна во својата одговорност
невидливо губење на невиноста
неизбежност
сокриена во веројатно време.

Го обојувам небото 
пред зората да ме пороби. 

остаток

„Едноставноста на желбите 
секогаш e помала од идеите 
родени помеѓу соништата
кои заборавиле на љубовта“.

Твоите сонливи насмевки
заборавени во малите линии на бесконечноста 
ја освојуваа секоја неизреченост 
безимената нелогичност на вистинските одговори.

Заразен од времето 
кое по ништо не личи на тебе 
ги исполнувам
сите претскажувања на белите цветови.

И пред да се повтори пролетта
станувам недофатлив за сенките на сонцето
и патувам 
патувам со стаклени кочии 
во збор без остаток.

ПОЕТОТ И 
ГУГУТКАТА, СЛИКА

ПЕСНИ

НА МИХАИЛ РЕНЏОВ

Љубинка Донева

Милчо Мисоски

Поезија

УДК 821.163.3-1

УДК 821.163.3-1
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ГЛАС ОД МАКЕДОНИЈА

О, трајте, трајте, тирани ниедни!

Доста се тија лаги и злоба –

пакостен глас од устите гадни

над мојот народ у секоја доба.

Таа ете веќе векови цели

пишка и стенка од волци гостиза   
брата вијат кој да го дели,

за да му глода сувите коски.

Па нека сега сам да си реши

со своја волја судба и сева,

в животот еднаш сам да се теши,

д’ издигне славно свој род без врева.

Та Шар и Пирин дружно да викнат

родната песна в небеса темни

и бурниот Егеј – на век да плиска

тешкиот глас на новите химни.

НА ГАНЕ СО ПОЧИТ

               Човекот живее сѐ додека 

               не е заборавен од сите

Голема енигма од човек беше тој

Роден во Скопје под велико-српска  
окупација

Израсна во голем творец од вонсериски сој

Предводник на една цела генерација.

А неговиот пат до врвот не беше лесен

Тој се провираше низ сцили и харибди

Но од импутираните неволи излезе чесен

И не скршна од курсот на своите пловидби.

Никогаш не потлекнуваше пред никого

Чекореше со високо крената глава

Живееше боемски во дружба со секого

Кој не претендираше за лажна слава.

Ех, каква жега се спушти од нашето небо

Кога го однесоа во Кожле на вечен спокој

Македонија загуби уште едно свое чедо

Чиј грамаден творечки опус    
не е спорен за никој.

(проф. д-р Томислaв Тодоровски е првиот 
асистент на академик Гане Тодоровски)

ПОЕЗИЈА: ПОТСЕТНИК

Томислав Тодоровски

КОЛЕ 
НЕДЕЛКОВСКИ

ПЕСНА

УДК 821.163.3-1
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КРАТКИ ЛИТЕРАТУРНИ ВЕСТИ ОД СВЕТОТ

ДОДЕЛЕНА НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА
Добитник на овогодинешната Нобелова за литература 
е француската писателка Ани Ерно (1940). Нејзиното 
книжевно дело, главно автобиографско, одржува бли-
ски врски со социологијата, а како што истакнаа од 
Шведската академија наградата ја доби за „храбро-
ста и клиничката острина со која ги открива корените, 
отуѓувањата и колективните ограничувања на личната 
меморија“. Андерс Олсон, претседател на Нобеловиот 
комитет на Шведската кралска академија, истакнува 
дека: „Ани Ерно постојано го истражува искуството на 
животот обележано со големи разлики и нееднакво-
сти во јазикот, полот и меѓу класите во општеството. 
Нејзиното книжевно дело кое се соочува со класното 
искуство започна рано, како проект на меморија со ми-
сија да ги прошири границите на литературата, дури 
и надвор од фикцијата, во строга смисла на зборот“. 
Нобеловата награда за литература Шведската акаде-
мија ја доделува од 1901 година на оние кои, според 
Алфред Нобел, „создале најдобро дело во идеална на-
сока во областа на литературата“, за целокупниот опус 
на писателот. Ерно е авторка на повеќе од дваесетина 
прозни дела кои имаа доживеано бројни театарски и 
радио адаптации.

ВО ЗАГРЕБ ОДРЖАН ДЕСЕТТИОТ ФЕСТИВАЛ НА 
СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ
Од 4 до 9 септември во Загреб се одржа десеттиот 
Фестивал на светската книжевност. Притоа беа одр-
жани повеќе книжевни матинеа, двојни портрети, како 
и тркалезна маса и поетска трибина. На фестивалот 
учествуваа повеќе гости од Хрватска и странство 
(Карл-Маркус Гаус, Нада Гашиќ, Самездин Мехмедо-
виќ, Ернест ван дер Кваст и др.). Особено големо вни-
мание предизвикаa тркалезните маси „Кој беше Јосип 
Броз Тито?“ и „Два автора и четири егзија, за Данило 
Киш, Марк Томпсон и Ѓорѓе Матиќ“.

САЕМ НА КНИГАТА ВО ФРАНКФУРТ
Oд 19 до 23 октомври се одржа Саемот на книгата во 
Франкфурт на кој присуствуваа некои од најголемите 
и најзначајни светски издавачи. Одржани беа повеќе 
промоции и предавања меѓу кои особено внимание 
привлекоа оние посветени на односот на писателот со 
дигиталните технологии, статусот на арапската лите-
ратура во светот и за иднината на преведувачот како 
професионалец. Саемот на книгата во Франкфурт е 
најголемиот светски саем на книги.

ХРОНИКА НА ДПМ

ТРИБИНА НА ДПМ ЗА КНИЖЕВНИТЕ 
МАНИФЕСТАЦИИ
На 29 септември во просториите на ДПМ се одржа 
трибина посветена на книжевните манифестации 
во Македонија. На дебатата учествуваа повеќе од 
десет писатели членови на ДПМ, кои дискутираа 
за сите книжевни манифестации, но најмногу за 
Струшките вечери на поезијата (повеќе на стр. 4).

ВАЊА ИЗОВА ВЕЛЕВА ДОБИТНИЧКА НА НАГРАДАТА 
„„ДАНИЦА РУЧИГАЈ“ ЗА 2022 ГОДИНА
Жири-комисијата во состав: Васил Дрвошанов 
(претседател) и Ивица Челиковиќ и Зоран Пејковски 
(членови) едногласно одлучи наградата „Даница 
Ручигај“ за 2022 година, што ја доделува Друштво-
то на писателите на Македонија, да ја добие Вања 
Изова Велева за книгата „Место за бегство“. 

Стихозбирката на Вања Изова Велева со наслов „Ме-
сто за бегство“ (Скопје: Паблишер) содржи 30 песни, 
поделени во три циклуси: „Прво пројавување“, „Вто-
ро пројавување“ и „Трето пројавување“. Поетската 
книга „Место за бегство“, вклучувајќи ги и другите 
нејзини поетски книги, Вања Изова Велева ја изделу-
ваат како поетеса со посебен сензибилитет на маке-
донската поетска мапа (повеќе на стр. 14).

РАСПИШАН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВИ 
ВО ДПМ
Според одлуката, која е донесена едногласно на 
состанокот на Претседателството на ДПМ одржан 
на 26 октомври, Друштвото на писатели на Маке-
донија распиша Конкурс за прием на нови членови 
кој ќе биде отворен од 1 до 15 ноември 2022 година. 
Согласно одлуката на ДПМ, гласањето за прием ќе 
биде тајно и секој што ќе освои мнозинство гласови 
(шест или повеќе од вкупно единаесетте членови 
на Претседателството на ДПМ) ќе биде примен за 
нов член.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА НА КНИГА ВО ПРОСТОРИИТЕ 
НА ДПМ
На 26 октомври во просториите на ДПМ беше одр-
жана промоција на книгата „Речник на псевдони-
мите во македонската книжевност од XIX век“ од 
Славчо Ковилоски. За книгата зборуваа: Димитар 
Пандев и Иван Антоновски. Станува збор за издание 
во кое се дешифрираат скриените имиња на автори 
во македонската книжевност, без разлика дали се 
лажни имиња, кратенки, иницијали, знаци и сл. 
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ДОДЕЛЕНА НАГРАДАТА „„АНТЕВО ПЕРО“
Од прстигнатите 76 стихозбирки, жири-комисија-
та во состав:  проф. д-р Весна Мојсова Чепишевска 
(претседател), д-р Атина Цветаноска и Жорж Попо-
вски (членови), донесе одлука наградата „Антево 
Перо“ за 2022 година да ѝ припадне на стихозбирка-
та „Куќа“ од Јулијана Младеновска Тешија. Во одлу-
ката се вели: „Ова е особено интересна и длабоко 
восхитувачка поезија која уште од првиот допир со 
неа нѐ внесува во некоја нова димензија од секојд-
невното, но и посебното, интимното, скриеното, лич-
ното... Оваа поезија во исто време има збор, музика, 
слика и танцува во ритам кој е надополнет со интер-
текстуално вклопените модерни музички парчиња. 

Во согласност со пропозициите на Манифестацијата, 
Комисијата, исто така, реши да додели и две награ-
ди „Антев златник“ . Комисијата едногласно одлучи 
наградите „Антев златник“ за 2022 година да ги до-
дели на Виолета Танчева Златева за стихозбирката 
„Глуво време“ и Славица Гаџовска Свидерска за сти-
хозбирката „Golgotha Feminarum“.

ОДРЖАНИ СТРУШКИТЕ КНИЖЕВНИ СРЕДБИ
На 16-ти и 17-ти септември во Струга се одржа де-
сеттата меѓународна книжевна манифестација 
„Струшки книжевни средби“. На манифестацијата 
беше промовирана „Поетска панорама“, односно 
поетскиот зборник „Од еден до друг брег“ во кој се 
застапени 28 поети, по 14 од Хрватска и Македонија. 
Беше одржана и промоција на најновиот 20-ти број 
од списанието „Бранувања“, кое е целосно посвете-
но на првиот уредник и издавач Петко Шипинкаров-
ски. Манифестацијата заврши со вечерно „Поетско 
матине“ со доделување на две признанија: „Награ-
дата за животно дело“ за 2022 година, која му при-
падна на новинарот во пензија и романсиер Наум 
Бајо, и награда за „Посебни книжевни остварувања 
од странство“ доделена на Никола Шимиќ Тонин од 
Задар, Хрватска. Наградите што се доделија беа во 
чест на Петко Шипинкаровски и се насловени како 
,,Петковиот аманет“.

ПРОМОЦИЈА НА 22 РОМАНИ НА АКАДЕМИК БОЖИН 
ПАВЛОВСКИ
На 22 септември во мултимедијалниот културен 
центар Матица ексклузив во Скопје беше промови-
рана колекцијата од 22 романи од академик Божин 
Павловски. Книгите се во издание на  Македонската 
академија на науките и уметностите и Матица ма-
кедонска, а се во чест на јубилеите: 80 години од 
раѓањето и 60 години творештво на Павловски.

НОВО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ ЗА ЕВРОПСКА 
ЛИТЕРАТУРА „„БУКСТАР“
Од 3 до 5 октомври под мотото „Храбри нови збо-
рови“, се одржа осмиот Фестивал на европската 
литература „Букстар“ што го организира издавач-
ката куќа „Антолог“. На фестивалот се одржаа по-
веќе книжевни разговори, поткасти, работилница 
за раскажување приказни, читање и предавање со 
македонски и странски автори. Наградата „Букстар 
2022“ ѝ беше доделена на нобеловката Светлана 
Алексиевич. 

Странски учесници на осмиот фестивал Букстар 
беа: Ирса Сигурдардотир од Исланд, Петар Ден-
чев и Оља Стојанова Џакова од Бугарија, Богдан-А-
лександар Станеску од Романија, Кристина Гавран 
и Игор Штикс од Хрватска, Даина Ополскаите од 
Литванија, Надја Теранова од Италија и Мони-
ка Компаникова од Словачка. Домашни учесници 
беа: Јордан Коцевски, Снежана Стојчевска, Билјана 
Црвенковска, Петар Андоновски, Елена Филипо-
вска, Владимир Јанковски, Елизабета Баковска и 
Жарко Кујунџиски.

НАУЧЕН СОБИР – 65 ГОДИНИ ТВОРЕЧКА ДЕЈНОСТ 
НА ЈОВАН ПАВЛОВСКИ
На 12 октомври во просториите на Институтот за 
македонска литература во Скопје беа одбележа-
ни двата јубилеја на македонскиот писател, поет, 
раскажувач, енциклопедист и публицист Јован 
Павловски: 85 години од неговото раѓање и 65-го-
дишната творечка дејност. Според програмата, ре-
ферати за творештвото на Павловски поднесоа: 
академик Катица Ќулавкова, проф. д-р Наташа Ав-
рамовска, проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева 
и проф. д-р Гоце Смилевски.

ТРИБИНА ВО ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА „„БРАЌА 
МИЛАДИНОВЦИ“ ВО СКОПЈЕ ЗА КНИЖЕВНИТЕ 
СПИСАНИЈА
На 15 октомври во организација на градската библи-
отека „Браќа Миладиновци“ од Скопје и градската 
библиотека „Гоце Делчев“ од Гевгелија се одржа 
трибина посветена на македонските книжевни спи-
санија. На трибината учествуваа претставници на 
списанијата „Современост“ (Снежана Стојчевска и 
Стефан Марковски), „Стожер“ (Славчо Ковилоски), 
„Зенит“ (Ана Витанова Рингачева и Сузана Мицева), 
„Раст“ и „Современи дијалози“ (Даниела Андонов-
ска Трајковска), „Е-Лит“ (Јордан Коцевски и Марија 
Шокева).
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Милутин Бебековски, Киро Донев, Волче Наумчески, Душан Ѓуришиќ, Петко Домазетовски (1969)

Неџати Зекерија (1984)



„Покрај реката“, 90×80, масло на платно

„Почувствувај… Живот!“, 109×100, масло на платно
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МЕТАНОЈА

ВРЕМЕПЛОВ

ПРЕД 400 ГОДИНИ:

„Оваа книга ја преповезав јас, Лазар архимандрит 
Прилепски и Зографски во 1622 година, месец мај, 
25 ден. Во таа година имаше чума во Зографскиот 
манастир и многумина умреа. Вечна им памет...“ – 
Запис на псалтир од манастирот Зограф.

ПРЕД 140 ГОДИНИ:

Ѓорѓија Пулевски го завршил обемниот ракопис 
Славјанско-маќедонска општа историја. Со ра-
ботата на ова дело Пулевски започнал во 1865 го-
дина, собирајќи материјали од педесетина автори 
кои на различен начин ја проучувале македонска-
та историја. Историјата е производ на потребите 
за образованието на македонските ученици, но и 
на потребите да докажување на автохтоноста на 
Македонците. Иако е исполнета со романтичарски 
дух, книгата всушност претставува прво целосно 
историографско остварување за историјата на Ма-
кедонија и Македонците. Книгата распослана на 
1060 страни, а подготвена од Блаже Ристовски и 
Билјана Ристовска Јосифовска е објавена во 2003 
година, во издание на Македонската академија на 
науките и уметностите и Фондацијата „Трифун Ко-
стовски“.

Познатиот македонски револуционер и публицист 
Петар Поп Арсов под псевдонимот Вардарски ја 
објави книгата Стамболовштината во Македо-

нија и нејзините претставници. Напишана е по 
барање на Централниот комитет на Македонска-
та револуционерна организација, со цел да ја при-
каже политиката на бугарскиот премиер Стефан 
Стамболов и црковно-просветната пропаганда на 
Егзархијата во Македонија.

ПРЕД 50 ГОДИНИ: 

Во Кичево се одржани првите „Копачки видувања“, 
познати како Литературни средби „Курирче“.

Започна да излегува Црно на бело – ревија за 
општествени прашања, култура и литература. Гла-
вен и одговорен уредник на ревијата која набрзо 
згасна беше Гане Тодоровски.

Започна да излегува Дијалог – списание за опште-
ствена теорија и критика со главен и одговорен 
уредник Владо Поповски. Ревијата се занимаваше 
со прашања од општеството, политиката, социо-
логијата, правото и културата.

Објавени се неколку антологии на македонската 
литература во странство: „Антологија на македон-
ската поезија“ на француски јазик со предговор на 
Жан Русло и со вовед, избор и белешки на Милан 
Ѓурчинов; „Македонската новела“ на украински 
јазик во избор и со предговор на Андреј Лисенко; 
„Македонски народни приказни“ на германски ја-
зик подготвен од Волфганг Ешкер.


