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Почетоците и развојот на македонска-
та книжевна критика обично се врзуваат 
со периодот по создавањето македонска 
држава, односно од средината на 20. век. 
Како претходно да немало книжевност 
создавана од македонски автори, бидејќи 
јасно е:  „литературната критика се развива 
заедно со развитокот на литературата“, како 
и дека „литературната критика оди рака под 
рака со литературата“, да се послужиме 
со зборовите на Димитар Митрев. Затоа се 
чини дека најголемата грешка е направена 
со едноставното прескокнување на одре-
дени периоди или со неправилното поста-
вување на хипотезите. Така, наместо да 
се прашуваме зошто немало македонска 
книжевна критика во XIX век и да ги бараме 
причините за ваквата состојба, треба да го 
преформулираме прашањето во: Дали по-
стоела македонска книжевна критика во 
XIX век? Во првиот случај, ние и не сакајќи се 
приклонуваме кон ставот за непостоењето 
критика и по инерција бараме причини за да 
го оправдаме ваквото наше размислување. 
Во вториот случај, на зададеното прашање 
уште на почетокот ние би морале да одго-
вориме мошне едноставно со да или со не. 
Во зависност од одговорот понатаму би 
го прошириле нашето излагање. Во секој 
случај, ние не смееме да запреме во нашите 
настојувања да дојдеме најблиску до реша-
вање на проблемот, ниту да се однесуваме 
како во некои други случаи, односно да иг-
норираме и да се повикуваме на аргументот 
на незнаење (argumentum ad ignorantiam), 
според кој она што не го знаеме – не постои.

Во нашиот случај, развојната линија на 
македонската критика заедно со поезијата, 
прозата и публицистиката само ни го потвр-
дува фактот за богатството и шаренолико-
ста на македонската книжевност и критичка 
мисла почнувајќи од 19. век, преку 20. век, сѐ 
до денес. Откриените над сто и педесет кри-
тичко-есеистички текстови и неколку моно-
графски изданија од пред повеќе од сто и 
педесет години се само дел од она за што 
сметаме дека е основата на македонската 
критика и критичка мисла. Секако, во иднина 
овој број треба се зголемува и да се допол-
нува со нови автори и дела со излистување-
то на бројните страници на весниците и спи-
санијата ширум европските земји каде што 
објавувале македонските автори.

Впечатокот е дека македонската критика 
од самите свои почетоци во многу наврати 
е моќна, самоуверена и полемичка. Меѓутоа 
во однос на денешната современа македон-
ска критика, таа во многу помала мера е не-
конфликтна критика. Така, можеме и да се 
подзамислиме за начинот на кој пишувале и 
се обраќале едни на други кога ќе прочитаме 
некои од овие критичко-полемички објави. 
Така, се сретнуваме со критики од типот: „не-
говата книга е добра само за едно нешто, за 
да се потпали оган“, дека нечие дело „преми-
нува во порнографија“, дека „најбездарниот 
и најневажниот се смета за способен“, дека 
„најнеискусниот се мисли дека е во состојба 
да напише буквар“ и сл. Просто човек да се 
запраша дали денес ние сме способни да 
пишуваме критика којашто нема да биде 
памфлет, туку во која навистина ќе се де-
тектираат слабостите и убавите страни во 
едно дело; каде што критичарот, ако веќе се 
смета за таков, ќе има храброст да го напише 
и доброто и лошото, а не повикувањето на 
авторитети („Боже, колку прекрасно дело!“) 
или на анонимни автори („Кој е тој да пишува 
книги!“) да го определува квалитетот на 
делото. Се чини дека каскаме во многу нешта 
од пред стотина и повеќе години, па и од 
пред педесетина години кога литературата 
се создавала и се читала бидејќи имало што 
да се каже, а не за празна популарност.
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ПРОМОЦИЈА НА РЕВИЈАТА 
„СТОЖЕР“

На 6 декември 2022 година со почеток во 12 часот 
во просториите на Друштвото на писателите на Ма-
кедонија се одржа промоција на ревијата „Стожер“ 
на ДПМ за 2022 година. На промоцијата се обратија 
Христо Петрески, претседател на ДПМ и Славчо 
Ковилоски, главен и одговорен уредник на ревија-
та. Во трите броја подготвени од новата редакција 
се објавени стотина прилози од вкупно 70 автори. 

Освен новини во Редакцијата, ревијата има и нов 
графичко-технички дизајн, како и нови рубрики 
(Хроника на ДПМ, Литературни вести од светот и 
од Македонија итн.) 

На страниците на „Стожер“ минатата година се 
одбележани низа јубилеи (Владимир Костов, Горан 
Стефановски, Васил Иљоски итн.), повеќе студии и 
осврти, есеистички записи, прозни и поетски оства-
рувања, епистоларни обраќања и сл.

За истакнување е што од број 144, прилозите на 
„Стожер“ се индексираат и се евидентирани во за-
едничката интернетска библиографска платформа 
COBISS, на која се поврзани преку 1390 библиоте-
ки од Балканот. Ова овозможува вмрежување и 
прегледност на сите објавени прилози на нашите 
страници со едноставно впишување на името на 
авторот или насловот на делото. Со тоа, имињата 
и делата на македонските писатели стануваат дел 
од глобалната мрежа на информации и лесно до-
стапни за пребарување. 

Ревијата „Стожер“ на Друштвото на писателите 
на Македонија останува отворена за соработка и 
промовирање квалитетни прилози поврзани со ма-
кедонската и со светската книжевна сцена, водејќи 
сметка за стилските и за естетските вредности на 
објавените материјали.
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Кога се зборува и/или се пишува за мајчиниот 
јазик, неодминливи се бројните споредби и мета-
фори од типот: јазикот е нашиот корен, идентитет, 
аманет; нашата душа, татковина, амајлија; нашето 
било, битие, постоење. Јазикот е нашиот препозна-
вачки ген низ вековите, идентификациски код меѓу 
различноста на другите, ознака и белег на нашето 
физичко и духовно простирање на мапата на све-
тот. Јазикот е мислата водилка и мислата спојни-
ца што го браздела патот од времето кога сме ја 
имале само желбата за создавање сопствен јазик 
до времето денес кога сме создавачи на безброј 
јазични творенија, пренесувајќи ги и поврзувајќи ги 
визионерските мисли и дела на бројните познати и 
непознати автори, од Црноризец Храбар преку Кр-
сте Мисирков до Блаже Конески. Ги има многу низ 
историјата, анонимни или потпишани низ страници-
те на ракописите, нè има уште повеќе денес кога 
јазикот е најмоќната алатка со која ги создаваме 
приказните за светот, и за нас.

Патот на пробивање и докажување, творење и 
восприемање, колку бил трновит и предизвикувач-
ки, толку бил и величествен и восхитувачки, пат на 
творечки успеси и падови, авторски и колективни 
дострели и одрекувања. Впрочем, таков и треба да 
биде создавачкиот процес на нешто што е трајно 
и обединувачко за една нација, спознајната врвица 
на нешто што го носи признакот на привилегира-
ност и симболот на достоинство за сите оние што 
се предодредени да бидат негови носители, созда-
вачи и пренесувачи на моќта и на магијата на збо-
рот што се учи од раѓање.

За процесот на создавање, издигнување, стан-
дардизација и афирмација на секој мајчин јазик, 
па и на македонскиот, постојат безброј факти и 
документи од лингвистички, историски, книжевен, 
културолошки аспект. Само врз основа на вакви 
аргументирани докази јазикот ја има привилегија-
та на национално обележје и ја добива можноста 
за поистоветување со неговите носители. И тоа е 
фактичка состојба, надворешна страна на јазикот, 
нишка на физичко поврзување меѓу јазикот како 
средство за комуникација и неговиот корисник. 
Но што е со внатрешната страна или со духовната 
врска? Дали постои и ако постои, која е и каква е 
таа сила што има моќ да создава апстракција? Ако 
тргнеме од она што е движечка сила на човекот во 
сите негови светови, реален, замислен, создавачки, 
сонувачки, лесно ќе дојдеме до одговорот: љубо-
вта е силата што го движи човекот и што го движи 
човештвото напред. Њубов кон работата, кон при-
родата, кон книгата, љубов кон човекот, кон све-
тот, кон јазикот.

Зарем некој од нас би можел да успее, да оп-
стојува или да создава ако не чувствува љубов кон 
она што го прави? А една од првите работи што 
ги прави секој од нас е усвојувањето на мајчиниот 
јазик. Процес што трае сиот наш живот, започну-
ва спонтано, расте и се усовршува заедно со нас, 
станува нашата духовна сенка што постојано нè 
инспирира и ги инспирира другите, нè прави тоа 
што сме – луѓе, создатели, привилегирани битија. 
И се учи јазикот како и сè друго околу нас. Го учи-
ме со љубов и преку љубовта на оние што нè учат. 
Го примаме преку сите наши сетила, дразби, ви-
брации, слики, бои. Учејќи од другите и учејќи ги 
другите, во процес што постојано се повторува и 
претставува совршена цивилизациска придобив-
ка. Учењето на јазикот не е само учење на знаците 
и нивно толкување, ами многу повеќе. Учење преку 
јазикот за јазикот на оние пред нас, оставање траги 
за оние што идат по нас, за моќта на напишаното 
со мастило во далечниот деветти век, за мудроста 
на народните ткаеници, за везовите на душата, за 
везилките на современиот јазик во колажот на ис-
преплетени поими, зборови, јазици.

Сакајќи го јазикот и учејќи го јазикот, ние се сака-
ме самите себеси и ги сакаме другите, учиме за нас, 
кои сме и што сме во светот, меѓу другите, се разви-
ваме, се усовршуваме, се стремиме кон најдобрата 
верзија од себеси како единка и како колектив. Ја-
зикот е нашиот часовник на времето во кој и стојат 
и се движат сите физички и духовни записи, сите 
споделени мисли и спомени што човекот ги брише, 
а јазикот ги чува дури и од заборавот на времето. 
Зашто јазикот е секогаш на стража, нашиот вечен 
и верен стражар, јазикот е онаа неуништлива пе-
треандреевска тревка, и онаа неповторлива бла-
жеконеска аксиома: „Јазикот е нашата единствена 
татковина“.

Јазикот сум јас, јазикот си ти, јазикот сме ние. Пи-
рејот на новото време!

ЗА ЈАЗИКОТ,  
ЗА НАС
Елизабета Бандиловска

СТАВ

УДК 821.163.3-4
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ПОЕЗИЈА

СОНЧОГЛЕДИТЕ
	 	 				на	Ван	Гог

Сончогледите, измрестени сонца,
ведреат, блескотат
на јужните падини на Арлес
Ван Гог им се восхитува,
со погледот ги гали
и милно им зборува
Тие, небаре моми засрамени,
погледот го веднат,
кон сончевата патека упатени
со копнеж оземјен што пламти
по сонцето се вртат, а Ван Гог
сѐ поблиску со срцето до нив

Се движи пејзажот, се ниша,
окото од светлината збита боли
Разлеана река е тоа што брегови нема,
подзабавена или забрзана, 
во погледот на Ван Гог разбранувана
Нејзиниот тек во лето е море,
ширно море,
што жолто испарува.

ВЕРБА	ВО	УБАВИНА	ТРАЈНА
	 			на	Петар	Хаџи	Бошков

Со страст и љубов
ја врвеше срцето патеката 
Со прелест на духот
до зенитот на светлината накачи
Поривот од срцето тргна,
зборот малку скржав, а одмерен
Блесок, од шарената зеница плисок
Бран на желби навјасува,
приказна своја обликува
Дали ќе се извие обло материјата
или аглесто ќе ја засече дланката,
дланка што со сончев повеј
умее да гали,
и секое допрено делче со прелест сјае,
во она што минало
и во она што ќе дојде
Го допре светлосниот миг,
сознание, во сонот тлее,
во јавето видливо распослан
со несовладлива страст
и верба во убавина трајна
На врвица неуморна, вдахновена,
не само траг
туку траен печат ѝ втисна.

ПРЕЛЕСТА	НА	ЈАБОЛКОТО
	 			на	Танас	Луловски

Во галеријата бавно чекорам,
а мислата бргу рашетува
Пред сликата со волшебно јаболко
во дружба со неколку моливи во боја, застанувам
Погледот јаболкото го мерка,

УДК 821.163.3-1

Мирјана Тренчева

на убавината ѝ  се восхитувам
Совршен облик, божилачно созвучје од бои,
еротска мисла сладоста ѝ ја одгатнува
на гревот во рајската градина ме потсетува
До неа моливите во боја
со желба да исцртаат цртунка,
некоја приказна нова
Танас, од мислата за гревот можеби поведен
не сакал од јаболкото да касне,
прелеста да му ја начне
Во целоста е убавината – ми рече – 
Загризот од целоста е сласт и болка

Идејата за јаболкото насликано
како своја ја прифатив.

НА	ДРВОТО	МУ	ВДАХНУВА	ДУША
	 														на	Васил	Василев

Да се земе дрвото во прегратка,
да се стопли,
да му се вдахне здив на жена
И еве приказна таа раскажува
Посветените зборот ѝ го толкуваат
Знаковна е формата, творечка шифра,
своето без збор го брани
Поривот не мирува, желба покрева
Волшебно е чувството кога дланката гали,
а тоа со восхит возвраќа
и насмевка изнурнува
Меѓу сонот и јавето
творечката вистина извира,
што со моќ и верба
сама се осознава
Вљубеник во неа авторот
искрено и трајно 
ѝ се восхитува.

ТОА	ЈАС	Е	СОНЦЕТО

Всушност сѐ што има човекот
е Неговото Јас, тоа Јас е Сонцето
со илјадници зраци во неговата утроба
  Пикасо

Од тајновити извори тргнува
светлината на Сонцето
Треба да се бдее
да се дочека Таа
да се почувствува
однатре, внатре,
светлината

Тоа е човековото Јас
И сонцето со љубов
кон него ита

Блескоти светлината
вдомена во вечноста
Ја избиструва глетката,
се шири видикот
Сонцето јадрее
и во домот со тебе влегува,
го озарува,

а во дворот боите на цветовите
таа светлина со восхит ги мрести.



7бр. 146 (1/2023) | Стожер

ДОЈДЕ

Дојде тивко ко светулка
скромно, без вести
треперливо, ко брезов лист
молчеливо, без говорници
плашливо, ко срна

Дојде смирено, ко глас божји
упорно, без поддршка
трудољубиво, ко матица
издржливо, без милостина
амбициозно, ко мајка

Дојде непланирано, ко летен дожд
весело, без освојувања
надежно, ко човек
среќно, без помпезност
насмевнато, ко невеста

Дојде тивко, нечујно
Бела хартија да исполниш 
Со невиден напор да светнеш
Дојде во лажен простор 
замислена, ко божја вистина

ПЛЕТЕНКА

Коса во плетенка и оваа студена утрина,
различна од онаа вчера во без сознание,
сита, од човека грубост и острина,
само траги на неа непотребни, од востание!

Почивај на левото рамо заслужено, денес.
Секоја болка знаеш достојно да ја понесеш.
Храбра си плетенко моја, во овој претрес.
Се бориш само достоинственост да внесеш.

Сакаш убавина и мир в очи да приредиш.
Зошто не ја препознаваат твојата болка и повик?
Зарем, толку тежина можеш да понесеш?
Зарем, не гледаат во твојот болен извик?

Плетенко... знам дека си повредена и покосена.
полека, но сигурно во темнина и тунел внесена
за мене, стои тука на левото рамо украсена,
за денот кога мирно ќе проговориш: дека си спасена.

СТУДЕНА	НОЌ

Февруарска студена ноќ
снежни соспи облија трепки
мразулци осветлија пат
тешки воздишки и стравичен грч
патот од краток, ноќва е долг...
Молбен глас екна в темнина
по човекот идол да ме чека.

Страв чекорот го забави,
стегна душа и изусти на глас:
„Чекај ја нашата прегратка“
„Чекај аманет, да слушнам“!

Снегот го враќаше борбениот од
храбро чекорев по него…
Болнички мирис врати надеж
Се слушна болен извик:
„Чувајте го мoето најмало“!

Втренчено остана тело во одаја.
Замаглено око и солза ме дочека.
Прегратка остана за навек,
последна солза кладов душа.
Татковата солза водилка е моја
око замаглено ме следи и денес. 
Молбен поглед секое утро,
Ангели да го чуваат ликот редок.

ПОЕЗИЈА
Славица Дабевска Ќировска

УДК 821.163.3-1
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Минативе	неколку	месеци,	низ	медиумите	про-
струи	 информација	 дека	 е	 отворена	 Катедра	 за	
македонски	 јазик	во	Анкара,	втора	од	ваков	вид	
во	Турција,	по	онаа	во	Истанбул.	Многумина	ја	ви-
доа	веста,	но	се	чини	како	уште	да	не	сме	свесни	
за	остварениот	успех,	за	македонската	литерату-
ра,	култура	и	држава.	Како	се	разви	процедурата	
за	отворање	на	Катедрата	за	македонски	јазик	и	

литература	и	лекторатот	по	македонски	 јазик	и	
литература?		

Во 2018 година претходниот претседател на Ре-
публика Македонија господинот проф. д-р Ѓорѓе 
Иванов ја посети Република Турција при што во 
Анкара ја посети и Институцијата за високо обра-
зование на Република Турција. При таа посета на 
Институцијата за високо образование претседа-
телот на институцијата проф. д-р Јекта Сарач го 
извести господинот Иванов дека при Анкарскиот 
универзитет на наставно научната студиска група 
за славистика ќе се отвори катедра за македонски 
јазик и литература. По оваа средба со претседате-
лот на Република Македонија, претседателот на 
институцијата за високо образование го задолжи 
ректорот на Анкарскиот универзитет за да се за-
почне со процедурата за активирање на катедра-
та. Така што во 2021 година ректорот ме назначи за 
раководителка на катедрата. Тука би сакала да ја 
потенцирам и големата поддршка на претседате-
лот на Големото национално собрание на Републи-
ка Турција господинот проф. д-р Мустафа Шентоп 
за мојот избор за раководителка на катедрата, кој  
инаку потекнува од Македонија.  А лекторатот се 
отвори во согласност со Протоколот за културна 
соработка меѓу Анкарскиот и скопскиот универ-
зитет „Св. Кирил и Методиј“. Тука би сакала да ја 
потенцирам ангажираноста на ректорот на Анкар-
скиот универзитет господинот проф. д-р Неџдет 
Унувар и проф. д-р Весна Мојсова Чепишевска од 
УКИМ. Би сакала да го подвлечам и фактот дека 
лекторот Дарко Темелкоски пред професорите и 
студентите  на Факултетот за јазици – историја и 
географија одржа многу успешно промотивно пре-
давање. Јас најкратко се обидов да ги известам 
вашите почитувани читатели за отворањето на Ка-
тедрата и лекторатот по македонски јазик и лите-
ратура при Анкарскиот универзитет.

Сѐ	помина	како	што	требаше	или	имавте	некак-
ви	тешкотии	со	коишто	се	соочивте?

Не се соочивме со никакви тешкотии. Процеду-
рата сосема нормално течеше. Отворањето нова 
катедра е многу значајна работа, а особено една 
ваква катедра што уште повеќе ќе ги зближи две-
те пријателски земји и двата пријателски народа 
што имаат заедничко минато. Особено е важно 
што Катедрата и лекторатот за македонски јазик 
и литература се отвори на најеминентниот факул-
тет за јазици на Република Турција, основан од 
Мустафа Кемал Ататурк, кој, исто така, потекнува 
од Македонија. Би сакала и ова да го кажам дека 
во Турција има повеќе од 250 универзитети и не е 
лесно за кратко време да се отвори нова катедра.  

ДА СЕ УНАПРЕДИ 
МАКЕДОНИСТИКАТА 
НА НАЈЕМИНЕНТНИОТ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ 
ВО ТУРЦИЈА
Мелахат Парс

ИНТЕРВЈУ

УДК 811.163.3+821.163.3]:378.096(560)(047.53)

Мелахат	Парс	е	професорка	на	Универзитетот	
во	Анкара,	проследувач	на	книжевните	и	кул-
турните	текови	во	Македонија	и	на	Балканот.	
Нејзината	 љубов	 кон	 Македонија	 е	 толкава,	
што	вели	дека	не	се	опишува	со	зборови.	Таа	
е	 главниот	 подвижник	 за	 отворањето	 на	 Ка-
тедра	 за	 македонски	 јазик	 во	 Анкара.	 Токму	
тоа	 беше	 повод	 за	 да	 поразговараме	 со	 неа:	
за	 Катедрата,	 за	македонската	 и	 за	 турската	
литература,	за	сличностите	и	за	разликите	на	
Балканот.



9бр. 146 (1/2023) | Стожер

Има	ли	интерес	за	македонистиката	во	Турција	и	
поконкретно	во	Анкара?

Секако има голем интерес, бидејќи во Турција има 
голем број турски иселеници од Македонија кои 
многу ја сакаат и почитуваат Македонија. Меѓутоа 
сакам да кажам еден класичен пример. На промо-
тивниот час на лекторот по македонски јазик го-
сподинот Дарко Темелкоски еден студент од кате-
драта за англиски јазик и литература изрази желба 
како изборен предмет да ја земе граматиката на ма-
кедонскиот јазик. Сакам да подвлечам дека вакви 
заинтересирани студенти има и од другите катедри 
на Факултетот за јазици – историја и географија.

Само	 по	 себе	 се	 наметнува	 прашањето	 за	 тоа	
какви	се	следните	планови?

Сакам да ја развијам катедрата. Прво да го до-
комплетирам наставнонаучниот кадар. Да донесам 
визитинг професори од Македонија. А најважно со 
помошта и поддршката на УКИМ  и Катедрата за 
македонски јазик и литература од Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ во Скопје нашите сту-
денти да посетуваат постдипломски и докторски 
студии. Таму да магистрираат, да докторираат и со 
тие научни звања да се вратат на катедрата каде 
што ќе бидат избрани во сите наставно-научни 
звања и на таков начин ќе се докомплетира настав-
но-научниот кадар. Така што нашите студенти ќе 
имаат можност да истражуваат во Македонија.  

Катедрата за македонски јазик и 
литература ќе има задача во иднина 
да ги информира турската наука и 
турската јавност за македонскиот 
јазик, литература и култура

Вие	сте	еден	од	најголемите	промотори	на	ма-
кедонската	 книжевност	 и	 култура	 во	 Турција,	
проследувајќи	ги	делата	на	Рајко	Жинзифов,	Ди-
митрија	 Миладинов,	 Кузман	 Шапкарев,	 Војдан	
Чернодрински,	Никола	Вапцаров,	Бошко	Смакосќи	
итн.	 Како	 се	 прифатени	 тие	 во	 турската	 наука	 и	
јавност?

Јас по вокација сум турколог. Меѓутоа, моето 
творештво е од областа на компаративната лите-
ратура. Моите истражувања за македонската лите-
ратура започнаа со истражувањето на драмските 
творби на Војдан Чернодрински. Темата на мојата 
магистерска теза беше „Турците и турските еле-
менти во македонската драмска литература“. Тука 
сакам да подвлечам дека бев разочарана од кон-
статациите на Војдан Чернодрински за Турците во 

неговите драмски творби кои според мене беа ед-
нострани и необјективни. Меѓутоа продолжив со 
своите истражувања и наидов на писатели и поети 
што имаат позитивни и коректни констатации за 
Турците и за турските елементи во македонските 
литературни творештва. На пример, Ѓорѓија Пулев-
ски кој има напишано пофална песна за тогашниот 
падишах или Бошко Смаќоски кој во својот роман 
„Животот е најголем занает“ разкажува за турско-
то семејство што посвојува едно македонско дете 
и му ги овозможува сите услови да расте како Ма-
кедонец. Во мојата магистерска теза, исто така, 
имам разкажано и за Марко Цепенков и неговото 
богато творештво во коешто има турски јазични и 
литературни елементи. И за мене ова беше големо 
задоволство. Со години ја истражував оваа тема, 
што е напишано за Турците и за турските елемен-
ти во македонската литература. Истражувајќи ја 
македонската литература во деветнаесеттиот век 
ги проучив и творештвата на Рајко Жинзифов, на 
Браќата Миладинови, на Кузман Шапкарев, на Ни-
кола Вапцаров и на другите македонски поети и 
писатели. 

А на прашањето како се прифатени тие во тур-
ската јавност и наука сакам да подвлечам дека 
турската наука и јавност не се доволно информи-
рани за македонскиот јазик, литература и култура. 
Затоа Катедрата за македонски јазик и литература 
ќе има задача во иднина да ги информира турска-
та наука и турската јавност за македонскиот јазик, 
литература и култура. Турската наука и јавност се-
когаш се заинтересирани за сите балкански јазици, 
литератури и култури, а во тој контекст се заинте-
ресирани и за македонскиот јазик, македонската 
литература и култура, бидејќи во сите балкански 
јазици, литератури и култури има многу турски 
елементи. А и во турскиот јазик има елементи од 
македонскиот јазик и од другите балкански јазици. 

Иако јазиците (македонскиот и 
турскиот) се различни, чувствата 
што им се пренесуваат на читателите 
мислам дека, всушност, потекнуваат 
од исти извори и имаат иста порака

Постојат	 ли	 сличности	 меѓу	 македонската	 и	
турската	литература?	Какви	се	нивните	естетски	
вредности?

Сличностите меѓу културите се неизбежна реал-
ности и овој факт се одразува и во литературните 
творештва на народите. Особено во светот што е 
глобализиран сличностите во различните култури 
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и литератури се неизбежни. А тоа доаѓа до израз и 
во турската и во македонската литература. Без со-
мнение постојат сличности и меѓу турската и маке-
донската литература и култура. Сличностите меѓу 
двете литератури, всушност, претставуваат резул-
тат на повеќевековното заедничко минато. Овие 
сличности особено доаѓаат до израз во народното 
творештво на двете литератури. Овие сличности 
доаѓаат до израз речиси во сите видови на народ-
ното творештво. Особено во приказните, анегдоти-
те, народните поговорки итн. Најдобар пример за 
сличностите од оваа област се делата на Марко 
Цепенков. А во современото творештво на двете 
литератури  се обработуваат темите за модерниот 
човек, мистицизмот, историјата, врските и односи-
те меѓу Истокот и Западот, секојдневниот живот 
на индивидуата, постмодерните елементи итн. А 
реакциите меѓу ликовите, случувањата и односот 
кон блиската околина и светот иако понекогаш се 
појавуваат како различни,  всушност се идентични. 
Чувстата и однесувањата на главните ликови пока-
жуваат големи сличности. Иако јазиците се различ-
ни, чувствата што им се пренесуваат на читателите 
мислам дека, всушност, потекнуваат од исти изво-
ри и имаат иста порака.

И во двете литератури естетските вредности ги 
носат ефектите и влијанијата на сетилата на инди-
видуата. Тоа се вредности што ја одразуваат идеја-
та за перцепција и нивната главна задача е да се 
потенцира убавото. Меѓутоа, за жал, во определени 
периоди во двете литератури мислам дека естет-
ските вредности неконтинуирано се запоставени.

Истовремено,	неизоставни	се	и	делата	на	автори	
од	 Балканот,	 како	 на	 пример,	 	 Иво	 Андриќ,	 Бра-
нислав	Нушиќ,	Иван	Мажураниќ,	Петар	Петровиќ	
Његош	и	др.	Во	таа	смисла,	колку	сликата	за	Бал-
канците	 наоѓа	 место	 во	 турската	 книжевност	 и	
култура?	

Како што подвлеков, мoјата поопширна истражу-
вачка тема е балканската литература и турцизми-
те во балканските јазици и литератури. Така што 
делата на Иво Андриќ што беа опфатени со моја-
та докторска дисертација од овој аспект се многу 
богати. Во неговите дела опфатен е османлискиот 
период и неговите дела ги истражував со негови-
от позитивен и негативен однос кон османлискиот 
период и Турците. Од овој аспект ги истражував и 
Његош и Мажураниќ и Нушиќ, кој имал можност 
одблизу да ги запознае Турците и во своите раз-
кази многу успешно ја опишува турската култура. 
Сликата за Балканците во турската литература за-
зема доволно место. Најголемиот поет на турската 
литература од дваесеттиот век Јахја Кемал Бејатли 
е скопјанец и во едно од неговите најзначајни дела 

„Моето детство, мојата младост, моите политич-
ки и литературни сеќавања“ го опишува Балканот 
и животот на Балканот. Ова дело и денес е едно 
од најчитаните книги. Исто така, еден друг мошне 
значаен поет и писател на дваесеттиот век на тур-
ската литература, истовремено и автор на турската 
национална химна Мехмет Аќиф Ерсој, кој потекну-
ва од Косово во своето најзначајно дело “Safahat” 
(Периоди) како тема што многу ја обработува се 
Балканците. Сопственикот на еден од најголемите 
издавачки куќи на Турција „Варл’к Јај’неви“ Јашар 
Наби Нај’р, исто така, е скопјанец и во неговите есеи  
главна тема се Балканот и Балканците. Омер Сеј-
фетин е друг значаен писател кој во своите разкази 
најмногу ја опфаќа Македонија. Познатиот новинар 
и писател Неџати Џумали со кигата на разкази „Mа-
кедонија 1900“  e добитник на една од најеминент-
ните награди, наградата „Саит Фаик Абасијан’к“, а 
најпознатата писателка која во своите романи го 
обработува Балканот и Балканците е Ајше Кулин. 
Џанан Тан, Јавуз Булент Бакилер и многу други тур-
ски писатели, исто така, ги обработуваат Балканот 
и Балканците. Јас ги наведов имињата на најпозна-
тите поети и писатели од оваа област. Тука наоѓам 
за потребно да ги информирам читателите на ва-
шето ценето списание и за балканските поети и пи-
сатели чиишто дела се преведени на турски јазик и 
се објавени во Турција. Меѓу нив се наоѓаат: Меша 
Селимовиќ, Изет Сарајлиќ, Драго Јанчар, Андреј 
Блатник, Дубравка Угрешиќ, Томислав Османли, 
Ермис Лафазановски, Ким Мехмети, Луан Старова, 
Димитар Димов, Исмаил Кадаре, Семездин Мехме-
диновиќ, Игор Стикс, Фери Лаинцек и многу други 
познати балкански писатели, поети и научници. 
Исто така, Антологијата на македонските разка-
зи е приредена од страна на Милан Ѓурчивов и е 
преведена од страна на Неџати Зекерија и објавена 
во 1982 година во Истанбул. Во оваа антологија се 
опфатени познатите македонски писатели Владо 
Малески, Славко Јаневски, Јован Бошковски, Блаже 
Конески, Симон Дракул, Петре Андреевски и други 
еминентни македонски писатели. Во 1993 година е 
објавена Антологијата на современите македонски 
поети приредена и преведена на турски од страна 
на Фахри Каја. Втората Антологија на современата 
македонска поезија е приредена и преведена од 
страна на Суат Енѓулу и објавена во Истанбул. Го-
ренаведените имиња се само еден дел од преве-
дените дела на турски јазик и објавени во Турција.

Балканот тоа што го гради долго 
време може да го уништи за мошне 
кратко време



11бр. 146 (1/2023) | Стожер

Јасно	 е	 дека	 балканските	 народи	 си	 влијаеле	
едни	врз	други	во	сите	сфери	на	животот.	Според	
Вас,	колку	Балканот	е	поврзан	меѓу	себе?

Балканот тоа што го гради долго време може да 
го уништи за мошне кратко време.  Според мене, 
Балканот колку што е поврзан толку е и оддале-
чен. А причината за оддалечувењето, главно, е 
шовинизмот на некои поединци. А за шовинизмите 
не се виновни народите туку виновни се некои од-
делни научни идеолози, историчари, писатели и не-
кои политичари. Во минатото да не постоеја вакви 
личности немаше да има војни, геноцидни дејства 
и балканските народи ќе можеа многу  подобро да 
се разберат и да соработуваат. Јас верувам дека 
секогаш ќе победува разумот, соработката и прија-
телството меѓу балканските народи.  

Постојат	повеќе	сличности	или	разлики	меѓу	на-
родните	на	Балканот	и	во	нивните	литератури...

Мислам дека меѓу балканските народи постојат 
многубројни идентичности, а и во нивните литера-
тури има сличности и сите Балканци имаат сличен 
менталитет. Затоа овие сличности на балканските 
народи станаа дел од нивните животи, култура и 
историја, а се одразија и во нивната литература. Во 
овој контекст балканските литератури ги обрабо-
туваат сличните литературни теми во своите тво-
рештва. Еден од најуспешните романи на оваа тема, 
според мене, е романот „Поздравете ја Анадолија 
од мене“ на познатата грчка писателка Дидо Соти-
рију, која со голем успех ги обработува овие слич-
ности и разлики што во голема мера се одразиле 
и во литературата. Тука можеме да ги наведеме и 
делата „Аргатот Симан“, „Писмо од 1920  година“, 
„Теќето на Синан“, „Проклета Авлија“ на Иво Ан-
дриќ, дела во коишто тие сличности и разлики на 
балканските народи доаѓаат до израз.

Моите чувства кон Скопје и 
Македонија не можат да се изразат 
со зборови... Секоја ноќ во своите 
соништа го сонувам моето Скопје. 
Дури носам цвеќиња од Македонија и 
ги садам во мојата бавча

     

Не	можам,	а	да	не	се	навратам	на	Вашиот	ангаж-
ман	околу	отворањето	на	Катедрата	за	македон-
ски	јазик	во	Анкара	и	афирмирањето	на	македон-
скиот	јазик,	литература	и	култура.	И	не	можам	а	
да	не	забележам	од	каде	таа	возбуда,	од	каде	тој	
жар	кога	зборувате	за	Македонија	и	за	Скопје?

Отворањето на Катедрата за македонски јазик и 
литература претставува богатство за нашиот фа-
култет и за нашиот универзитет. Бидејќи ние имаме 
историски, јазични, литературни, културни и други 
врски и односи со Македонија и со Балканот. Тур-
ција и турскиот народ се едни од најголемите прија-
тели на Република Македонија и на македонскиот 
народ. Тука би сaкала да го подвлечам и фактот 
дека многу македонски научници имаат голем при-
донес за турската наука и турската култура. Меѓу 
нив се: проф. д-р Христо Андонов Полјански, ака-
демик д-р Манол Пандевски, проф. д-р Александар 
Апостолов, академик Блаже Конески,  академик 
проф.д-р Оливера Јашар Настева, проф. д-р Ванчо 
Бошков, проф. д-р Марија Леонтиќ и многу други 
еминентни македонски научници.

А моите чувства кон Скопје и Македонија не мо-
жат да се изразат со зборови. Порасната сум во 
Скопје, во населбата „Јане Сандански“. Своето ос-
новно, средно и високо образование  го завршив 
во Скопје  и за Скопје и за Македонија ме врзуваат 
прекрасни спомени. Секоја ноќ во своите соништа 
го сонувам моето Скопје. Затоа кога зборувам за 
Скопје таа возбуда и тој жар никогаш не згаснува. 
Дури носам цвеќиња од Македонија и ги садам во 
мојата бавча. Ја користам оваа можност да ги по-
здравам сите читатели на Списанието „Стожер“, да 
ги поздравам сите граѓани на Република Македо-
нија и да ви се заблагодарам за ова интервју што ќе 
го објавите во списанието „Стожер“. 

Интервјуто го водеше Славчо Ковилоски
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истовремено стоев и се вртев околу папокот   
и увото со сите закани 

дека ќе станам црна сенка на бетонските степенци
додека во мојата недовршена куќа влегувам
а требаше увото требаше 
сал една третина од лицето мое да биде

НЕБЕСНАТА	ЖЕЛКА	БЕРТ

Денес небото е огромен ѕвер
а ние голтнати во него 
се гушиме во смогот на цревата
додека стрпливо нè вари заситено 
од нашата алчност

од стаклена градина нa цревата гледаме 
како сонцето му ја дере кожата на небото
и како вечоста се топи покрај нас
а океаните ги будат левијатаните 
што ја дават климата

водата и огнот 
ни ја јадат земјата под нашите чекори
а ние излудени одгледуваме и растеме монструми 

нашите монструми се хранат со маслото 
од црниот дроб на земјата
од рептилите што сега ни чадат од ноздрите

и го лансираат пеколот во главите на ракетите 
што одеднаш ќе го изгори кислородот 
во нашите гради

oдеднаш и небото е невидлив џиновски снајпер 
одеднаш и куклата во рацете на девојчето 
се сцрнува и топи и едно детство 
испарува како восок
одеднаш и една мачка закопана со ноктите 
во нејзиниот човек
бега од огнот што ѝ ја стега смртта во зениците
Одеднаш еден војник
застанува во црната празнината на еден уништен дом
и погледнува далеку со мисла кон мајка си

одеднаш еден вертикален вресок 
ги пробива ушните тапанчиња на небото 

а тоа е глуво и без совест помеѓу ушите
и само гаѓа
со страст на една историја за која иднината е само пепел

пред еден син воз преполн со очај во неповратен правец
еден маж и една жена не можат да се разделат   

од секундата
во која засекогаш ќе останат заедно гушнати   

под клепките
а Господ од другата страна на времето создава време

две дечиња до урнатото училиште играат тетрис   
на мобилните

и пак го составуваат разрушениот град 
со своето детство
како што денот се составува во скршеното огледало
и одеднаш под училишните клупи под ведро небо
легнуваат на стомак со отворена уста и стиснати уши
како желката Берт пред да тресне ракетниот бес   

на сатаната

ПОЕЗИЈА
Борче Панов

УДК 821.163.3-1

ВИТРУВИЈАНСКИОТ		ЧОВЕК		21

истовремено стоев во коцката
и бев распнат во кругот
истовремено стоев и се вртев околу папокот

центрифугалната сила на стравот 
постојано се обидуваше да ме исфрли од кругот
а центрипеталната да ме голтне во квадратот

истовремено бев и земја и сфера
и папокот ми бегаше
и папокот ми бегаше
и сеедно од страв или возбуда
бидејќи не бев не бев совршен човек

и ниту четирите прсти ми беа еднакви на дланката
и не знаев што со палецот

дали да го дигнам или спуштам 
во колосеумот на апсурдот 
во кој истовремено сум и гладијатор и император
или да го држам в уста како новороденче

ниту пак четирите ми дланки се рамно една стапка
а шесте еден лакот

ни пак четирите лакта на мојот човечки раст
ни три секунди ќе стојат простум како пепел
а силниот блесок  од 5000 C0  помеѓу моите   

раширени раце 
ко црна сал сенка ќе останат да сведочат
врз побелените камени степеници на една цивилизација 
ако пак се запали светот
ако пак се запали

истовремено стоев во коцката
и бев распнат во кругот
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..................................... 
А сега заслушај, 
те молам заслушај: 
И денес свират зурлите,
низ пукнатините 
на невремето се провираат. 
чукаат и тапаните,
громогласно без запир чукаат,
ечи земјата
од памтивек Македонија наречена...
......................................  
О, Господе,
зарем така ни било пишано, 
со векови да свират зурлите,
со векови да трештат тапаните,
а ние... а ние Македонците
во векоодоот свој 
саде Тешкото да го играме,
зарем саде Тешкото 
умееме да го играме...

ЗА	МОРЕТО	ВО	МЕНЕ...	

Зарем 
треба нешто да се објаснува 
за немирот на морето во мене, 
за непокорот
во длабочините негови загнездени,
за немилосрдното откарпување
на мислите мои
распослани на крајбрежјето...

Од кога помнам 
тоа море е во мене,
често го слушам 
говорот нем на брановите
во непокор престорен.

Тоа море,
о, Господе, тоа море,
налик на вистинско море
саноќ бурее,
спокојството во урнатини 
зачас ми го престорува
........................................
О, Господе,
не знам до кога ќе бурее,
не знам дали ќе престане да бурее...

НОЌНИ	СРЕДБИ

Повеќе пати 
во песни ги проткајував,
средбите наши во ноќта 
кога сред пределите на сонот 
те чекав... кога долго те чекав...

И вечерва скитам
сред пределите присакувани,
ги отворам вратите
влегувам во одаите на сонот,
во сите одаи влегувам, 
гледам... на сите страни се ѕверам
напразно го очекум твоето доаѓање...
................................

Не знам, 
оти на ноќната средба не дојде, 
а јас сакав, о жено, а јас милував 
барем насон да те видам,
барем насон да те видам...

ПОЕЗИЈА
Никола Алтиев

УДК 821.163.3-1

САКАВ	ДА	ЗАБОРАВАМ...

Сакав да го заборавам времето
изместено од сопственото лежиште
и летото со студенило околчено. 
Сакав да се проврам низ пукнатините 
со векоодите околчен, 
да заскитам сред пределите
да ја одгатнам тајната на силата негова...
Зачас мислите ми се збркаа,
се прпелкаа едни крај други
едни врз други,
едноставно ја изгубија својата улога.

Размислата ги редеше,
ги строеше... мерка им земаше,
а тие, ејгиди, а тие
сред летен ден изѕемнаа
не знам 
оти сред летен ден изѕемнаа...

	ТЕШКOТО	
								(На	Блаже	Конески)

Го разбра 
говорот на зурлите и тапаните, 
заизворени од непокорот 
на Јужната Земја,
не се уплаши од летото изѕемнато, 
се фати онака цврсто
онака машки на орото
и заигра... и заигра...

Никола	 Алтиев	 (Велес)	 е	 современ	 македонски	
поет,	прозаист	и	критичар.	Автор	е	на	повеќе	збирки	
поезија:	„Ѕвездеење“,	„Јужнобол“,	„Таа“,	„Мостови“	и	
др.,	неколку	романи:	„Поглед	низ	прозорецот“,	„Ми-
рисот	на	животот“	и	др.,	критиката	 „Одговорности	
пред	зборот“	и	др.	Живее	и	работи	во	Скопје.



Тодор Чаловски, Науме Радичевски, Санде Стојчевски, Да-
нило Коцевски. А во одредени типови критика можат да се 
споменат и имињата на Петар Ширилов, Александар По-
повски, Душко Наневски, Петре М. Андреевски, Вера Стој-
чевска-Антиќ, Мишко Китевски и други.

Е сега, тука се наоѓаат и оние критички модели, опсер-
вирани преку Соња Стојменска-Елзесер, Александар Про-
копиев, Анастасија Ѓурчинова. Се разбира тука е и Венко 
Андоновски преку големиот број литературни студии, а 
ние во овој момент ќе ја споменеме неговата книга „Де-
шифрирања“ што опфаќа поширок дијапазон на книжевни 
жанрови и нивната книжевна критика кон нив, а тука е и 
името на Маја Јакимовска-Тошиќ, која пак особено се нав-
раќа кон модификувањето на критиката.

И кога ќе се споменат сите овие имиња, навистина прет-
ставува не само задоволство, туку и радост да се пишува 
за новата книга критики „Профили“ на помладата авторка 
Весна Мундишевска-Велјановска, затоа што таа се занима-
ва со поетиката во критиката, што би можело да речеме 
дека создава уште еден нов правец во книжевната крити-
ка и затоа не смееме да заборавиме дека Њубомир Недиќ 
книжевната критика ја дефинира како уметност, за Вели-
бор Глигоровиќ таа претставува верба во творештвото и 
поглед на светот и естетско уверување и морал во акција, 
за Бенедето Кроче таа претставува идентификација како 
филозофија, а пак Максим Горки смета дека таа е наука 
за литературата, Висарион Белински ја дефинира како тео-
рија применета во практика, а Јован Скерлиќ, пак, наоѓа по-
врзаност меѓу уметноста и науката, а нашиот Димитар Ми-
трев, пак, во неговото издание „Критериум и догма“ вели 
дека: „научноста на критиката е нејзина битна составка, но 
не и единствена“... Па со еден збор би можело да се каже 
дека дефинициите за критиката се различно опсервирани 
од критичарите колку што ги има во сите периоди и епохи.

Е, за среќа таква е и книгата „Профили“ на Весна Мун-
дишевска- Велјановска што содржи два циклуса, насло-
вени како „Согледби“ и „Вглед“. Мене ме радува фактот 
дека оваа нејзина втора книга со критички опсервации 
претставува едно, би рекле, разбирливо надоврзување на 
концепцијата на нејзината прва книга со критичко-есеи-
стички текстови „Калеидоскоп“ издадена во 2017 година. 
Оттука со право може да се рече дека Весна Мундишев-
ска-Велјановска студиозно, длабински и научно навлегува 
во суштината на авторовата перцепција, без разлика за кој 
автор станува збор, или, пак, за кој жанр од книжевноста 
се работи.

Сето ова е дотолку посилно, затоа што читајќи ги неј-
зините опсервации не се останува рамнодушен, туку тие 
тераат на препрочитување на делото на авторот што таа 
веќе стручно и без никакви загатки го опсервирала.

Задоволството е толку посилно што во првиот циклус 
можеме да прочитаме тринаесет нејзини опсервации за 
дела на автори од Македонија и една за авторка од Ср-
бија, од кои девет се однесуваат на книги поезија, три се 
однесуваат на книги со раскази и една за книга со книжев-
ни критики и студии. Сега писателката Весна Мудишев-
ска-Велјановска, навлегувајќи длабоко во поезијата и во 
прозата, значи во расказите, прави вешт студиозен опфат 
на веќе опсервираните книжевни критики и студии. И не 
попусто јас ги напоменав Њубомир Недиќ, Велибор Глиго-
ровиќ, Бенедето Кроче, Максим Горки, Висарион Белински, 
Јован Скерлиќ и Димитар Митрев, кои сите со еден збор 
критиката ја гледаат како совршенство на умот, од сека-
ков аспек, значи од уметност до наука.

ПОЕТИКАТА НА ВЕСНА 
МУНДИШЕВСКА-
ВЕЛЈАНОВСКА
ВО КНИЖЕВНОТО 
ОСТВАРУВАЊЕ 
„ПРОФИЛИ“

Зоран Пејковски

ОСВРТ

УДК 821.163.3.09(049.3)

(Весна	Мундишевска-Велјановска,	„Профили“,	
„Битолски	книжевен	круг“,	Битола,	2020	г.)	

Кога се зборува за македонската книжевна критика не 
смее да се заборави фактот дека таа како таква е делика-
тен интелектуален, но и духовен ангажман, па бара од кни-
жевниот критичар посебна анализа, што значи суштински и 
длабоко да навлезе во книжевното творештво на авторот 
што го обработува, без разлика дали станува збор за проза, 
поезија, драмски текст итн. Затоа мора да се проговори и 
за нејзините почетоци, односно да се споменат неколкуте 
фази до она што таа денес како таква претставува.

Тоа значи дека мора да се спомене преродбеничкиот 
период во кој влегуваат Теодосија Синаитски, Костантин 
Миладинов, Рајко Жинзифов и Григор Прличев. Во Илин-
денскиот период се споменува името на Крсте Петков 
Мисирков, но на задоволство на сите, имаме и Рациновски 
период, во кој влегува самиот Рацин, па Александар Попов 
и Димитар Митрев.

Овие два периода се значајни затоа што се најавува со-
времената македонска критика во која влегуваат: Димитар 
Митрев, Георги Старделов, Александар Алексиев и други. 
Кон оваа современа македонска критика се создава и тој 
универзитетски период на критичари, како што се: Хара-
лампие Поленаковиќ, Блаже Конески, Кирил Ќамилов, Ки-
рил Пенушлиски, Александар Спасов, Горѓи Сталев, Гане 
Тодоровски, Блаже Ристовски, Томе Саздов и други. Потоа 
се појавува естетиката во критиката, а тоа најмногу може да 
се забележи кај Милан Ѓурчинов. Па потоа се појавува кри-
тиката на херменевтиката на книжевниот модернизам пре-
ку книжевните анализи на Димитар Солев, Благој Иванов, 
Слободан Мицковиќ, Влада Урошевиќ, Петар Т. Бошковски, 
Богомил Ѓузел и други од овој период. Па следат и новите 
имиња во критиката: Васил Тоциновски, Атанас Вангелов, 

14 бр. 145 (4/2022) | Стожер



Преку своите студиозни согледувања, Весна Мундишев-
ска-Велјановска доаѓа до заклучок за верификацијата на 
книжевното дело. И затоа таа ни го пренесува полезното, 
оти само така читателот ќе умее да ја разбере пораката и 
значењето на книжевното делото, а со самото тоа и нејзи-
ното уметничко дејствување.

Ете го и психологот Карл Густав Јунг во писателката 
Весна Мундишевска- Велјановска, бидејќи таа својата 
психолошка способност ни ја покажува и со естетското 
доживување нагласувајќи ја вредноста на индивидуално-
ста на авторот што го обработува. Таа умее да го наметне 
уметничкото чувство и моќта на зборот во поетичноста и 
на нејзиниот критички сензибилитет.

Воедно таа вешто умее, како и најголемите не само ма-
кедонски, туку и светски книжевни критичари да направи 
една методолошка прегледност, доведувајќи го изразот 
на поединецот во семантика, проучувајќи ги значењата на 
зборовите и изразите. Тоа ни кажува дека таа како писател 
умее да се потпре на познавањето не само на книжевната 
естетика, туку и на книжевната наука, бидејќи вешто прави 
компарација меѓу синтезата, поетиката, уметничките вред-
ности и научните карактеристики во книжевното дело.

За среќа таа е реалноста, таа е писателката Весна Му-
дишевска-Велјановска, која има специфичен научен при-
стап компарирајќи го во успешното критичко гледање на 
книжевното дело кое го обработува, така што, и нејзината 
критичка опсервација, како и на книжевното дело го ожи-
вотворува.

И згора на сето тоа Весна Мундишевска-Велјановска 
не го анализира книжевното туку-така, напротив, таа по-
стојано се држи до своите ставови и визури отелотворе-
ни во темата, карактеристиката и поетиката, што во секој 
случај е нејзина, посебна, специфична и препознатлива. 
Што би се рекло, Весна Мундишевска-Велјановска е една 
и единствена и поради тоа што, како што ни го прикажу-
ва во вториот циклус од книгата, таа вешто ја доближува 
до читателот својата експресија, на книжевното дело и на 
книжевноста воопшто како наука.   

Затоа таа ќе рече: „Поетот е субјективно-објективен на-
бљудувач и веродостоен запишувач, хроничар на вредно-
стите и безвременостите“...

И со само оваа реченица, а ги има многу, писателката 
Весна Мундишевска-Велјановска, ни ја докажува поврза-
носта на книжевното дело со авторовиот дух, доловувајќи 
ја неговата суштина, водена од карактеристични и посебни 
идеализми, што повторно нѐ спојува со вештината на го-
ворот како единствена конекција меѓу физичкото и мета-
физичкото.  

Ете ги, таа ни ги прикажува и нејзините концептуални 
книжевно-критички артефакти, со сопствената поетика 
како бесценета вредност, што нѐ води до една амалгамска 
потреба на критичното опсервативно искажување. Затоа 
може да се рече дека книжевно-критичките опсервации на 
Весна Мундишевска-Велјановска, претставуваат нота бене, 
што во преносна смисла на зборот може да се рече дека тие 
не можат да се заборават затоа што одекнуваат моќно, до-
минантно, стилски изедначено, па дури и амброзивно.

А зошто концептуални книжевно-критички артефакти?! 
Па, затоа што создавањето на книжевната критика трае 
мошне долго, уште од времето на антиката со идеите на 
Платон и на Аристотел во III век пред новата ера, па потоа 
во делата на Цицерон, Тацит, Квинтилијан и други, што се 
наоѓаат и во богатите извори на денешната критика.

Вториот циклус „Вглед“ содржи три текста што се одне-
суваат на поетското творештво на писателката на оваа кни-
га, што претставуваат едни сјајни нејзини видувања, преку 
вечноста на поезијата, пишувањето и зборот.

Затоа со право може да се рече дека во оваа најнова кни-
га на Весна Мундишевска-Велјановска „Профили“, тексто-
вите ѝ се линеарно поставени, па и распоредени според го-
дината на издавање на разгледуваното дело, без оглед на 
литературната категорија на која ѝ припаѓа.

Тоа јасно ни дава до знаење дека Весна Мундишев-
ска-Велјановска успешно го води тој нов книжевно-кри-
тички правец, затоа што таа постојано успешно ја наоѓа 
пораката на делото, најверојатно чувствувајќи ја својата 
лична метафизика во естетските вредности на книжев-
ното дело. И затоа таа е сурово искрена, во сето она што 
може да го долови меѓу вечноста и совршенството, што, 
впрочем, и Прличев го бараше: „Или совршенство или 
смрт“, а во случајот кај Весна Мудишевска-Велјановска, 
тоа е интуитивното бележење на впечатливоста на дело-
то, бидејќи тие нејзини опсервации се опипливи, а читате-
лот веднаш може пред себе да си ја направи сопствената 
визура на делото. Ете тоа е она Прличевото совршенство-
то што го има и кај писателката Весна Мудишевска-Велја-
новска.

Јас читајќи го нејзиниот најнов ракопис од многуте при-
стигнати, а сега на заедничко задоволство, книгата „Про-
фили“, не можев да останам рамнодушен, бидејќи тие „Про-
фили“ на некој начин се интерактивни и комуницираат и со 
авторот, и со читателите, па сето тоа заедно е вкоренето во 
анализираното дело.

Се разбира не попусто овде би го спомнал и познатиот 
психолог Карл Густав Јунг кој пишува дека не може од 
човекот да излезе тоа што го нема во него. Значи за да 
можеме да шириме мир, најпрво треба да го најдеме ми-
рот во себе, ако сакаме да шириме позитивна енергија, ние 
најпрво мора да бидеме исполнети со таа енергија, ако 
сакаме да шириме радост, ние прво мора да бидеме радо-
сни, во спротивно и зборовите, но и најголемата утеха ќе 
звучат како напад од незадоволен човек. Значи, со еден 
збор, не може од човекот да бараме да излезе тоа што го 
нема, затоа писателката Весна Мундишевска-Велјановска 
е посебна и во овој сегмент. Таа едноставно речено ни 
овозможува да имаме поинакви видици кон делото, отво-
рајќи го и поместувајќи го меѓу границата на фантазијата 
и читањата на делата. Значи психологот Карл Густав Јунг 
што го бара од нас како луѓе единки, таа веќе ни го овоз-
можи тоа задоволство во секој поглед.

Јас и на почетокот констатирав дека книжевната кри-
тика е деликатен интелектуален, но и духовен ангажман, 
а писателот, во случајот критичарот што ќе се обиде да 
пишува мора длабоко да навлезе во скриената мисла на 
авторот, оти од него се бара да ја изваде на површината, 
градбата, структурата, цврстината и поетичноста на кни-
жевното дело. Тој прво треба да го разбере, па потоа да 
ни го претстави.

Задоволството кај писателката Весна Мундишев-
ска-Велјановска е и во тоа што таа навлегува толку дла-
боко во книжевното дело, ползувајќи ја вечната слика на 
авторовото уметничко творештво, таа е остроумна, и пра-
ви анализи, не само на содржината, туку и на значењето и 
вредноста на книжевното дело, што би се рекло, таа ги над-
минува и човечките граници во книжевноста, оти посакува 
обединување на единството.
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од постоењето на книжевноста и секогаш ќе бидат тоа 
што се.

Процесите на творење на некој писател ќе престанат во 
оној момент кога ќе исчезне и ќе престане да биде дел од 
нас.

Никогаш не смееме да ги заборавиме, Њубомир Недиќ, 
Велибор Глигоровиќ, Бенедето Кроче, Максим Горки, Виса-
рион Белински, Јован Скерлиќ, како ни Теодосија Синант-
ски, Костантин Миладинов, Рајко Жинзифов, Григор Прли-
чев, Крсте Петков Мисирков, Коста Солев Рацин, Алексан-
дар Попов, Димитар Митрев, Георги Старделов, Алексан-
дар Алексиев, Харалампие Поленаковиќ, Блаже Конески, 
Кирил Ќамилов, Кирил Пенушлиски, Александар Спасов, 
Горѓи Сталев, Гане Тодоровски, Блаже Ристовски, Томе 
Саздов, Милан Ѓурчинов, Димитар Солев, Благој Иванов, 
Слободан Мицковиќ, Влада Урошевиќ, Петар Т.Бошковски, 
Богомил Ѓузел, Васил Тоциновски, Атанас Вангелов, Тодор 
Чаловски, Науме Радичевски, Санде Стојчевски, Данило 
Коцевски, Петар Ширилов, Александар Поповски, Душко 
Наневски, Петре М. Андреевски, Вера Стојчевска-Антиќ, 
Мишко Китевски, Соња Стојменска-Елзесер, Александар 
Прокопиев, Анастасија Ѓурчинова, Венко Андоновски, Маја 
Јакимовска-Тошиќ, и други кои пишувале книжевно-кри-
тички студии, како ниту најмладата од нив, писателката 
Весна Мудишевска-Велјановска, затоа што таа постојано 
е окупирана, меѓу другото и со филозофско-естетските ви-
дувања, што секогаш ги втемелува во книжевно-критична-
та визуелизација што само по себе на читателите им овоз-
можува да навлезат длабоко во авторовите мисли, таа со 
оваа нова своја книга ни покажа како може да се биде и 
креативен творец, па дури и на поетиката на книжевната 
критика.

Затоа сега ние имаме можност да направиме компаратив-
на анализа на сѐ што сметаме дека читателот ќе го донесе 
до еден интересен проблесок. Милан Ѓурчинов во својата 
книга „Живо и мртво“ ќе го забележи и тоа дека: „Разновид-
носта на методолошките постапки или струи се евидент-
ни и во современата македонска книжевна критика. Таа се 
развиваше заедно со литературата и денес со право може 
да се констатира дека претставува едно автохтоно инте-
лектуално (уметничко) подрачје“. 

Миодраг Друговац што се однесува до овој дел ќе напо-
мене: „Тоа е речиси неоспорно: условно, од книжевно-исто-
риска и критичка гледа точка, без оглед каков сѐ противар-
гумент може да се измисли, најде и наведе во смисла на 
негирањето на ова наше становиште. Впрочем, иронијата 
на историјата и скепсата на времето и на луѓето (научни-
ците и др.) отсекогаш во слични и други поводи се јавувале 
за збор во името на априористичката негација на секој по-
нов критички и книжевно-историски третман, бранејќи ги и 
со тоа и на тој начин еднаш веќе утврдените хиерархиски 
шеми, норми на однесувањето кон нив, системи на односи 
што владеат како неприкосновени табуи во научните со-
знанија за цели пространи области на човечката и народна 
духовна култура, онаа ‘глобока старина‘ што од минатото 
преку поколенијата допира до свеста на современоста и 
бара радикално нови проекции од гледиштето на нејзината 
(пре)квалификација и едно посовремено систематизирање 
на естетски и критички основоположнички идеи и нивното 
објективно вреднување“.

И ако овој дел од Миодраг Друговац се анализира, вед-
наш ќе се забележи дека писателката Весна Мундишев-
ска-Велјановска, има вешта стилска изразеност во изборот 
на елементарните естетски и вредносни ориентаци кон кои 
е втемелен стремежот за длабока перцепција на читателот. 
Таа употребува фигури на дикција, што навидум наликува-
ат на гласовни повторување коишто со својата звучност 
симболично се вкоренуваат. Притоа таа, најверојатно се 
води од Лионело Вентури, кој пишува: „Шемите се секогаш 
мртви“, додавајќи: „Жива е само сегашноста. Таа може да 
го оживее минатото. Минатото не може да служи како нор-
ма на сегашноста. Истиот миг кога сегашноста ќе се согла-
си да му се приспособи на минатото, не е веќе сегашност, 
ниту е жива“.

Затоа кај неа секогаш извира креативниот импулс кој 
силно, иако сака да се одлее од уметничката смисла, тоа е 
невозможно затоа што нивните функции го надополнуваат 
просторот, кој секогаш, ама баш секогаш, имаат ново зна-
чење заради меѓусебните врски што ги формираат со со-
седните зборови, како на пример: „себеприсутност, себеда-
рување, самосвој, себедиплење, себераздиплување, живо-
тобидување, себемапирање, себеразбирање, збороделни, 
себеоткривање, болувањето, помагањето, почитувањето, 
споделувањето, себедавањето, рождеството, потомство-
то“ и други.

Од сето ова што досега го констатиравме, а притоа пра-
вејќи и мали компарации, може да се заклучи дека писа-
телката Весна Мундишевска- Велјановска е моќен книжев-
но-критичен архетип, слично како нејзините преходници 
кои ѝ дадоа живот на македонската книжевна критика.

И затоа слободно можам да констатирам дека поети-
ката на писателката Весна Мундишевска-Велјановска 
претставена и преку нејзиното ново книжевно оствару-
вање „Профили“ е сеприсутна, таа секогаш ќе биде околу 
нас и ќе претставува карактеристична уметничка концеп-
ција, токму во сферата на книжевната критика, водејќи 
се пред сѐ од книжевно-критичките процеси што се дел 
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ПИСМО ДО КИРИЛ ПЕНУШЛИСКИ

Драг мој дедо Киро,

Го паметам празнувањето на твојот 90-ти роден-
ден како да беше вчера. Денот тргна наопаку, врне-
ше силен дожд, а тортата на два ката направена со 
натрен наместо шеќер заради твојот дијабет ја пре-
вртевме во моето мало „марути“ во кое веќе бевме 
напикани петмина, па по сето бришење шлаг од ав-
томобилот, палтата, лицата, така улепени, но раски-
котени стигнавме на твојата прослава. Сакавме да 
се збираме околу тебе, деца, внуци, правнуци, зетов-
ци и други блиски, сентиментално да ја спомнеме 
баба Вида, да си каснеме мераклиски од јадењата 
што ги правевме по нејзини рецепти, да дигнеме 
чашка винце во твое здравје и да дуваме недоброј 
свеќички, разнежени од среќа што те имаме толку 
долго со нас. Милина беше да те гледа човек таков 
задоволен и весел, како што беше возбудливо да те 
слушаме кога зборуваше на која било тема, затоа 
што за секоја тема знаеше повеќе од сите присутни, 
оставајќи нè подзинати од фантастичната меморија 
од која вадеше податоци што ти минале низ раце 
само еднаш, пред којзнае колку години или дури 
децении. И не само од областа на фолклористиката 
која ти беше многу повеќе од само професија, туку 
и за градот, за фудбалот и шахот, за туризмот, по-
литиката и уште мал милион теми и области што го 
предизвикуваа твојот љубопитен дух.

Денес, на денот кога би наполнил 110 години, про-
славата е малку поинаква. Ние од Институтот за ма-
кедонска литература, благодарни за твојот влог во 
нашето основање, одлучивме со мал научен собир да 
ги чествуваме твоите достигнувања за македонската 
фолклористика, особено 50-те години од објавување-
то на десетте тома на собраните дела на Цепенков. По-
вторно е собрано речиси целото семејство, а јас за прв 
пат по сите овие години откако те нема се охрабрив да 
зборувам јавно за тебе, да потсетам на насоките што ги 
постави пред науката за фолклорот и високите стан-
дарди што сè уште се репер за сите фолклористи. Со 
својот „ангажман и влог во фолклористичката наука, 
што се бездруго грандиозни, по широчината на ини-
цијативите, по богатствата на визиите, по степенот на 
владеењето со материјата, по репертоарот на допре-
ните теми и по резултатите од архивските и терен-
ските истражувања и проучувања, тој, професор д-р 
Кирил Пенушлиски се извиши, приживе, во самиот врв 
на современата научна мисла на Македонија“, рекол 
академик Тодоровски, во еден од многуте цитати на 
кои се повикав за објективно да ја покажам твојата ве-
личина, без тоа да звучи пристрасно. 

Морам да ти признам дека пишувањето на тој текст 
беше, без двојба, најтешкиот што сум го напишала во 
животот, затоа што сакав да најдам совршен баланс 
во кој ќе ти ја оддадам честа што ја заслужуваш со 
твоите професионални успеси, ама истовремено ќе 
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кажам нешто и за тоа каков беше како човек. Пребару-
вајќи низ кутиите од твојата архива, низ материјалите 
чукани на зелената „оливети“ машина, низ белешки-
те со твојот препознатлив ракопис, низ подизбледе-
ните фотографии и документарните снимки, минав 
долги часови во вртлог од измешани емоции, солзи 
и ужасно чувство на празнина и тага, но и возбуда, и 
восхит, па и  огромна гордост, но не и горделивост. 
Ти таа емоција не ја познаваше, па ние никогаш не ја 
научивме. Не можев да поверувам кога пронајдов ку-
тија со сите признанија, награди и ордени што си ги 
добил во животот, некои од нив исклучително високи 
државни југословенски ордени на трудот и за заслуги 
за народот, добиени во времиња кога мерит системот 
беше поинаков. Никогаш не си ми раскажувал за нив, 
не беше човек од фалби и не живееше во минатото, 
напротив дури и во длабоката старост беше отворен 
за новостите што ги носи времето и со младешки 
елан и работни планови уште за три животи. 

Науката е едногласна дека твоите насоки за фолк-
лористиката и нејзините задачи се релевантни и де-
нес, кога и натаму стојат исправени како предизвик 
за новите генерации фолклористи што се вложуваат 
во истражување на македонскиот фолклор. Затоа 
денес наместо тебе потсетивме дека фолклорот е 
оружје во одбрана на нашата самобитност и дека не-
говото значење е важно за минатото, но и иднината 
на нашиот народ. Воден од идејата дека фолклорот 
е живо наследство, ти не се ограничи на кабинетски 
проучувања, туку создаде сериозен систем на кој се 
потпира целата наука за фолклорот – теренски ис-
тражувања, издавачки потфати, теоретска и компа-
ративна анализа на теми, професорски и менторски 
ангажман за оформување цела низа наследници итн. 
Подготви и издаде седумдесетина книги, за да ги за-
окружиш со, сега веќе култната, учебникарска залож-
ба, „Македонски фолклор – историски преглед“. „Врз 
меѓународни методолошки систематизации на фолк-
лорот по родови (епика, лирика и драма) и нивните 
жанрови и жанровски разновидности тој ги анализи-
ра, споредува и им го одредува местото и значењето 
не само од национална гледна точка, туку и во рам-
ките на светската фолклористика. Всушност, книгава 
претставува сеопфатен научен историски преглед 
на потеклото, развојот, особеностите и современите 
состојби на македонскиот фолклор.“, ќе рече Раде 
Силјан, твојот издавач и пријател, кого често го посе-
тувавме во неговите канцеларии над книжарницата 
Матица, на многу од нашите прошетки низ градот. 
Пред тоа, задолжително поминувавме кај берберот 
да те потстриже и во Крашовиот дуќан во Буњако-
вец, за да ги надополниш резервите на чоколади за 
правнуците, твоите „бомба детенца“, ама и по некоја 
коцкичка за твој мерак.

Не можам да најдам зборови што ќе опишат колку 
ми недостигаат нашите заеднички мигови, особено 
сега кога и самата навлегов подлабоко во водите 
на науката. Ми фалиш за искрен совет, за топол му-
абет, за дискретна насока. Сакам да ти раскажувам 
за ентузијазмот на младите соработници од Одделе-

нието за македонска народна литература, за новите 
фолклористички проекти што ги планираме – првиот 
од нив за тажачките песни од скопскиот земјотрес, за 
книгите и трудовите што ги пишувам и за студенти-
те што ги насочувам. Сакам да ти се пожалам дека 
некои луѓе веќе не ги препознавам, дека личните и 
лукративни интереси одамна ја водат и академија-
та, дека образованието никогаш не било на пониско 
ниво... Но и да ти ветам дека наспроти сѐ јас нема да 
се откажам од принципите што ги наследив од моите 
Пенушанци – чесност, правдољубивост, интегритет и 
висока етичност. Посакувам само да ја имам и твоја-
та работна дисциплина и посветеност. Англичаните 
имаат една фраза за преголемите чевли што ми ги 
остави да ги пополнам. Изморена од секојдневните 
битки за достоинство во ова време-невреме, често се 
чувствувам токму така, но инаетливо продолжувам 
да чекорам дур не ми станат комотни. Мене ми е се-
пак полесно отколку на другите, затоа што те имам 
тебе, мојот најсакан дедо Киро Пенушлијата, „редок 
човек со ретко штипско презиме“, да ми бидеш светол 
пример и водилка за навек.

       
Те сака твојата Аничка

Скопје, 28.11.2022 г.



19бр. 146 (1/2023) | Стожер

Kачен на високо дрво на еден рид веќе долго 
време чекам со вперена стрела во една разурната 
колиба оддалечена на еден дострел. Чувствувам 
дека некој се крие во неа и ме демне. Изгледа ноќта 
ја поминал таму и ме видел уште кога во мугрите 
сум се качил на големово дрво за да имам подобар 
видик кон непријателските логори. Навистина има 
некој таму. Видов како на утринското сонце блес-
на сечилото на неговиот меч. Ми се чини како тој 
да се подготвува да излезе од колибата. Можеби 
е витез скитник, незаколнат да служи на ниеден 
владетел, кој само си оди по својот пат и преку 
ноќта се засолнил во оваа колиба. Можеби и тој 
исто како мене е меѓу најхрабрите и најпроникли-
вите од нивната војска,  извидувачите што поми-
нуваат по овие ридови, на меѓата од нашите две 
завојувани земји. 

Овде сме јас со самострелот, оружјето што пред 
векови го израмнило обичниот смртник со владе-
телот, и тој со мечот, најблагородното меѓу оружја-
та. Сами сме еден против друг, а се готви битка на 
чиешто боиште пред сите други стапнуваме ние 
двајца. 

Со едно затегнување на мојот самострел, тој е го-
тов. По некое време овој храбар воин мора да изле-
зе од единствениот отвор на урнатината што е во 
мојот видик, токму спроти дрвото на кое сум качен. 
Засега јас сум во предност и одозгора го држам на 
око со најмоќното оружје. Но нешто ми вели дека 
тој е поголем воин од мене. Тој се бори со меч, рамо 
до рамо со непријателот. Нешто ми вели дека тре-
ба да го пуштам да излезе и да си продолжи по 
патот. Но што ако навистина е извидувач на не-
пријателската војска, а јас го пропуштам? Почнува 
да ме јаде сомнежот во себеси. Не во сопствените 
брзи раце и остри очи. Најмалку во својот насет. Се 
посомневав за прв пат во своето трпение. Уште од 
детството сум учен за едно – да се биде брзиот, не-
видливиот и трпеливиот воин што ќе ги предводи 
сите други. Подготвен сум да паднам во битка и да 
искрвавам во име на нашето знаме и кралство. Во 
тоа верувам, а во себеси се сомневам. 

Го чекам другиот со мечот да излезе од разур-
натата колиба. Ми снемува вода по толку часови 
поминати на дрвово, но чекам тој прв да ожедне и 
да дојде до блиската река што толку гласно жубо-
ри небаре сака да ги надгласи нашите стравови и 
сомнежи. 

Јас и другиот воин сме стегнати во едно менгеме 
на исчекувањето пред непознатото, во еден тол-

ЈАС И ДРУГИОТ 
ВО НАШИТЕ 
ТЕЛА  
Ирена Јурчева
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ку убав ден. Веќе е доцно утро, позлатена и светла 
есен, а жуборот на реката уште толку ни ја зголему-
ва жедта. Во ваков ден дури посакувам да седиме 
покрај реката и да расправаме за нашите подвизи 
и битки. 

Се молам на Бога да ми ги држи десницата цвр-
ста и окото остро. Се молам и се обвинувам себеси, 
бидејќи како најголемите еретици, се сеќавам дека 
утре ќе има полна месечина. Нејзиното влијание е 
најголемо токму кога е во подем, ден пред да биде 
полна. Устата се моли на мајката Богородица, а ср-
цето тајно процедува кратка молитва до мајката 
Месечина, да ме озрачи со својата нежна сила, за 
милост и храброст. 

Сега и овде чекаме скриени и на нишан се држи-
ме еден со друг, но во вечноста ќе чекаме заедно. 
Тогаш ќе нè разнесува бура во истиот круг во чи-
стилиштето. Ако се исчисти катранот од нашите 
души по којзнае колку еони, конечно еден ден ќе 
седнеме на иста трпеза крај Бога. Повторно заедно, 
помирени, измиени од истото проклетство, како кр-
вопролевачи на кои им е простено, па понизно сед-
нале на последните места на небесната трпеза. Јас, 
некогаш со самострелот, и тој, некогаш со мечот. 

Жеден сум и ме обзема немир. Повеќе ме јаде не-
извесноста отколку стравот од смртта. Нешто сил-
но ме удира во главата, како тап удар да ме замају-
ва. Помислувам дека е до месечината. Кажувам 
кратка молитва. Останувам присебен, и со оружјето 
ќе бидам едно сè додека ме држи силата. Ѝ го дол-
жам тоа на војската што доаѓа по мене. 

И токму сега полека почнуваат да ми се отвора-
ат очите и гледам дека нешто отскокнува од редот 
на природата. Пред мене се збиднува нешто неви-
дено, но постепено, малку по малку, небаре некој 
од духовниот свет внимава да не ме преплаши со 
ненадејно чудо пред моите смртни очи. Прво гле-
дам како дрвјата што се вееја на раниот есенски 
ветрец едно по едно се смраморуваат, гранка по 
гранка, лист по лист. Жолтото лисје расеано од нив 
застанува и лебди во воздухот. Облаците сопираат 
во својата пловидба, а сонцето застанало високо на 
небото и не се поместува! Како самото време да се 
исплашило и запрело пред некое чудо кое треба да 
настапи. Дали ова е некоја најава за злосреќа, за 
свршетокот на светот или јас сум полудел?!

Се менува и околината во која се наоѓам. Не сум 
повеќе качен на големото дрво. Се обѕирнувам и 
гледам дека се наоѓам во онаа разурната колиба 
каде што треба да биде оној со мечот. Но сам сум 

и тој не е тука. Чувствувам дека појасот повеќе ме 
стега околу градите. Во рацете држам голем и те-
жок меч. Не си ги препознавам дланките што сега 
се поголеми и погруби. И телото ми е поинакво, по-
висок сум и поснажен. Видот ми е замаглен, и се 
преплашувам до смрт! Одеднаш ми светнува дека 
јас сум во телото на тој воин што се криеше во ко-
либата, а тој е качен на дрвото носејќи го моето 
тело! Тој таму ги носи моите соколови очи и мои-
те нетрепетливи раце. Ги поседува моите стекнати 
вештини уште од детството. Таму, во моето тело 
сега престојува неговиот ум. И тој е збунет како 
мене и сигурно сега ги разгледува своите поинак-
ви раце што држат моќен самострел. Тој сега гледа 
подлабоко и појасно со моите очи. Јас не би мечу-
вал толку вешто со неговите раце, а тој не толку 
вешт за мојата стрела. Сега и двајцата сме послаби, 
фатени во оваа ретка игра на судбината.   

Но телото и душата не се така лесно раскинливи. 
Понекоја мисла од неговиот ум останува во негова-
та крв што сега тече низ мене, и обратно, понекоја 
моја мисла останала во мојата крв, сега управувана 
од неговиот ум. Во дамарите го сетив неговиот гнев 
и болка. Низ главата ми помина непозната мисла: 
О, ти проклет човеков роде! Чумосан во душата, 
беден во духот! За кого се вее златното класје? За 
кого зреат плодовите? Сигурно и во него сега ечи 
некоја моја трага: Имај милост, Боже! Нека ме озари 
Мајката на ѕвезденото небо!  

Треба да се предадеме. Јас пред сопственото 
тело и тој пред неговото. Да излеземе со кренати 
раце еден пред друг во ова маѓосано бунило. Јас 
да го оставам неговото оружје, а тој моето. Да се 
сретнеме како празнораки воини и да се поздрави-
ме како луѓе. Да седнеме покрај блиската река и 
молкум или гласум да споделиме за ова чудо што 
предмалку се збидна. Да зборуваме за целиот не-
ред на Земјата од кој искрснува некој таен ред на 
нештата. За мајките, светците, Месечината и ѕвез-
дите. За чудата дамнешни и сегашни. За Бога. Ако 
можеме да изнедриме чудо да нè врати повторно 
во нашите тела. Зар да се вратиме како извидувачи 
кај своите војски со телото на другиот? Да го пре-
молчиме ли нашево чудо? Да провериме дали сме 
паднале од раката на другиот, и од другата страна 
на животот веќе почнал нашиот чистилиштен век.  
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5.

Не можам да кажам дека е премреже
Зашто истркаланата чинија
И изгазеното перниче 
Ќе се стопат со сеќавањата
А сомнежот ќе ме остави
Да гледам пред себе со години.
„Ако се вратиш 
Ќе се смееме како тогаш
Кога дувавме во чинијата 
И спиевме мирни и спокојни
До доцна.
Се спрема бура.“

6.

Некаде под нив 
Се превртуваат замрежени 
Привиденија, собрани,
Присобрани, натиснати
И обраснати со коса
Од проѕирни спомени.

Утрото нè споменува
Зашто ноќта нè заборава
Се ниша коработ на минливоста
Островите во струјата
Играат петкамен
Со лошите предвидувања.
Една единствена ѕвезда,
Една единствена потрага.

7.

Во оние минати животи,
Само таму тагата и радоста

Се припомнуваат една со друга
И под себе оставаат талог на летаргија.

Во тие секунди што
Ги оставаат зад себе,
Испишаните страници
Немаат датуми, немаат
Нечитливи ракописи ...

Само прочитаните книги
Се гнездат во пресушените мисли
И не знаеме ништо...
Знаеме само да повторуваме...

    
(Од циклусот  

„Доближување на вечноста“)

1.

Не ги изми дождот
Трагите на неименуваните
Не се изгубија здивовите
Од грозничавото трчање
Во ветерот што сѐ уште
Ги крева брановите од
Морето толку високо
За да не се забележат 
Коските и книгите
Чешлите и копчињата
Очилата и фотографиите

Сенилен е духот
За којшто мислевме
Дека ќе остане вечно млад.

6.

Се поместуваат грижливо
Подредените сеќавања на   

една младост.
Чекор по чекор, миг по миг
Се разделуваме по навика
Оклопните возила си заминуваат  

од градовите
Во погледите некои сѐ уште 
Водат војна.

При заминувањето се
Прекоруваме заради хаосот
А се проколнуваме за навек
Да не је искусиме љубовта.

А е за алиенација ...

     
(Од циклусот „Тажен видокруг“)

ТОА	СЕ	ОБИЧНИ	ДЕНОВИ

Го полегнавме сеќавањето
И сега сме мирни како
Лажна надеж.

Ја разбудивме достагата
И деновите ги мериме 

Како години.

Времето си носиме под мишка
И тлееме како ѕвезди покајнички.

Тоа се обични, најобични денови
За сите затворени искри и острови.

Треба да се облечат сите оставени
Маси, столови, каучи, теписи,
Сите играчки и перници,
Сите рамки за слики
И сите таписерии
Во лелеци и јачења,
Во лидања и немости,
Во молк и тивка апатија.

Сега бреговите се празни
Раковите ни се придружуваат
Во пробивањето на ноќниот панцир.

Телата ги обвива студена пот,
Она што се лачи од треморот
Е ситна храброст од чија светлина
Црпиме здивки.

Застануваме крај пештерите.
Некои се фрлаат во прегртките  

на фатаморганата.
Никој не се придржува на правилата  

на безумноста.

Така се разбудуваат сеќавањата  
со месо од полен.

Одиме понатаму. Стравот го  
носиме под пазувите

Непораснати се децата од чие  
ветување правиме исенчени слики.

ПОЕЗИЈА
Сашо Огненовски

УДК 821.163.3-1

Сашо	 Огненовски	 (1964,	 Би-
тола),	 македонски	 писател,	
преведувач	 и	 комуниколог.	
Неговата	 книжевна	 библио-
графија	 вклучува	 пет	 поетски	
книги	 („Лавина“,	 1995;	 Пло-
довите	 на	 пеколот,	 2014;	 „Пу-
стински	 цвет“,	 2015;	 „Шума“,	
2018;	 „Менување	 на	 минато-
то“,	2019),	две	книги	со	детски	
пиеси	 („Обична	 бајка“,	 2002;	
„Магичен	 компас“,	 2011),	 две	
пиеси	за	возрасни	(„Тага“,	2012;	
„Тврдина“,	 2016)	и	два	романа	
„(Сивиот	плоштад“,	2019;	 „Тур-
неја“,	2020),	како	и	голем	број	
трудови	од	областа	на	комуни-
кологијата,	 семиотиката,	 мул-
тикултурализмот	 и	 театарот.	
Пишува	осврти,	есеи	и	колумни	
од	областа	на	комуникологија-
та,	 книжевноста	 и	 театарот	 за	
македонски,	српски	и	англиски	
портали	и	списанија.

Нови членови на ДПМ
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книжевно-теоретски текст, акцентот не е поставен 
исклучиво на есеите на Стефановски.

Тргнувајќи од сознанието дека на есејот треба 
да се гледа како на одделен жанр, при анализата 
на поетиката на есеистичкото творештво на 
Стефановски, Антоновски констатира дека 
неговиот есеистички текст со своите особености 
ги надминува	 досегашните	 теориски	 одредби	
за	 есејот. Антоновски користи еден хибриден 
теориско-критички	пристап за да може да се дојде 
до (можни, но и реални) одговори на дел од низата 
прашања коишто му ги отвора есеистичкиот текст 
на Стефановски во текот на анализата. Така лесно, 
но прецизно (во манирот на онаа позната синтагма 
за „проста и строга песна“ на Конески) ги вткајува 
користените извори (како Лукач, Епштејн, Карин, 
Ричман, Клаиќ, но и Ќулавкова, Лужина, Кошка-Хот, 
Гешоска) и постојано води исклучително мудар и 
провокативен дијалог со големиот промислувач 
Горан Стефановски. И ова израснува во дијалог	на	
(книжевен)	син	и	татко!

Поглавјето „Уводни (не)есеистички прашања“ се 
отвора со две провокативни прашања: „Дали денес 
есејот заслужува внимание од книжевната наука?“ и 
„Зошто токму прашањата и дилемите за идентитетот, 
а не нешто Друго и дали може да се каже нешто 
ново по речиси неколкудецениската присутност на 
расправите за идентитетските наративи?“

Во напорот да го оправда должното внимание што 
есејот треба да го има во нашата/ македонската 
книжевна наука, Антоновски тргнува од низа 
теориски прочити (на Pouillouh, Aćin, Huxley, Richman, 
Cuddon, Benze, Божић, Торе, Адорно, и повторно на 
Лукач, Епштејн, Ќулавкова, Лужина, Џепароски). 
Така, по однос на првото прашање, Антоновски, 
одговара/ поентира вака: „како најповикана, нашата 
книжевна наука, веќе не треба да си дозволи есејот 
да го смета за спореден, секундарен жанр во рамки 
на творечките опуси на македонските автори, 
вклучително и во оние коишто не се доминантно 
есеистички.“

И по однос на второто, околу актуелноста/ 
популарноста на прашањата и дилемите за 
идентитетот, Антоновски потенцира колку е значаен 
есеизмот	на	Стефановски	токму	на	ова	поле. Имено, 
Стефановски, како што заклучува Антоновски, тој 
својот есеизам го гради на тој начин што „во соодносот 
со други општества ’ги расплетуваше мрежите’ со 
земање различни гледни точки, од неговата позиција 
во commuting exile (Klaić 2009: 508), од којашто 

КОПНЕЖОТ НА 
МАКЕДОНСКИОТ 
ОДИСЕЈ
(И/ИЛИ КАКО ТОЈ КОПНЕЖ 
ГО ПРОЧИТА ИВАН 
АНТОНОВСКИ?)

УДК 821.163.3-4.09

Младиот, но исклучително искусен и докажан 
автор, Иван Антоновски вистинскиот предизвик за 
книгата „Идентитетот е приказна“ го наоѓа во самиот 
факт дека во досегашниот период, есеистичкото	
творештво	 на	 Горан	 Стефановски, и покрај тоа 
што не е занемарливо не само според естетскиот 
квалитет, туку и според неговиот квантитет (иако 
не е целосно систематизирано во одделни книги, а 
тоа треба да биде некој нареден предизвик) нема	
доживеано	 соодветна	 критичка	 валоризација	 од	
нашата	 книжевна	 наука. Имено, Антоновски доаѓа 
до сознание дека во ниту еден критички, односно 

ОСВРТ

Весна Мојсова-Чепишевска
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не само во есеистичкото, туку и во севкупното 
творештво на Стефановски. Всушност, авторските 
размисли и ставови на Стефановски, и покрај 
теоријата за „смртта на авторот“ во текстот, можат 
да се читат и како интертекст и на неговото драмско 
творештво препознатливо и преку тематско-
мотивската определеност.

Oваа исклучителна	истражувачка	и	поттикнувачка	
книга	 со провокативен наслов „Идентитетот е 
приказна“ упатува и на неопходноста од натамошни 
читања и анализирања на есеите на Стефановски, од 
коишто и зависи дали овие тези ќе бидат „потврдени, 
оспорени или дополнети преку натамошни 
исчитувања“, како што пишува самиот автор. 

По прочитот на книгата „Идентитетот е приказна“ 
и особено на последниот Горанов есеј „Искрата што 
се измолкнува“ напишан/прочитан/претставен (јули 
2018) само неколку месеци пред неговото физичко 
заминување (ноември 2018), а објавен помеѓу 
нејзините корици, се отвораат и нови прашања. 
Дали Горан е македонскиот Одисеј на нашата и Дали Горан е македонскиот Одисеј на нашата и 
европската книжевна и културна сцена? Дали во европската книжевна и културна сцена? Дали во 
неговата есеистика е копнежот на македонскиот неговата есеистика е копнежот на македонскиот 
Одисеј?Одисеј? Ова се само две од тие прашања.

„Идентитетот е приказна“ е исклучително 
проучување и на полето на современата македонска 
книжевна наука и на полето на македонската 
култура. Студиозна и високо книжевно-критичка 
анализа, која низ еден извонреден дијалог со есеите 
на Стефановски дава одличен импулс во книжевно-
теориските истражувања на некои актуелни и нови 
теми и проблеми на македонското творештво. Горан 
Стефановски не можел да најде подобар соговорник 
од Иван Антоновски. Верувам дека оваа книга ќе 
поттикне и нови согледби и ќе отвори низа прашања 
што може да станат појдовни точки за некои 
натамошни, нови истражувања.

истовремено дејствуваше и набљудуваше во две 
култури (’попатно’ и во други култури меѓу местото 
на живеење и местото на работа, соодветно на 
неговиот творечки формат којшто ги надминуваше 
границите).“

Срцевината на овој ракопис е во двете наредни 
поглавја каде се третира поетиката на Горановиот 
есеизам и се истражува/ објаснува поимот 
„Идентитетот е приказна“. Имено, остварувајќи се 
како текст што припаѓа на метажанр/ наджанр, 
есејот на Стефановски не може стриктно да се 
категоризира само преку постојните категоризации/ 
типoлогии, при што меѓу другото го препознаваме 
како одделен тип есеј т.е. како еден вид ренесансно-
постмодернистички	 есеј, што би можело да биде 
и предмет на вистински полемики. За да дојде до 
ова сознание, Антоновски тргнува од Горановите 
мини или нацрт-есеи, како ексклузивитет	 на	
книжевниот	есеизам	од кои започнува да се гради
Горановата есеизирана	 идентитетска приказна. идентитетска приказна. 
Иван Антоновски поентира со согледба дека 
есеистичкото творештво на Стефановски се развива 
од мини	или	нацрт	есеј до хипересеј, при што во него, 
мизанабимски, како есеми се присутни повеќе типови 
есеј според постојните класификации. А тематска 
доминанта на есеите на Стефановски е идентитетот.

Откако ќе ја дефинира поетиката на Горановиот 
есеизам, Иван Антоновски својот интерес го насочува 
кон прашањата и дилемите поврзани со идентитетот 
присутни во есејот на Стефановски. Имено, според 
него, тие произлегуваат од судирот на личниот 
идентитет и идентитетот на Ние со поширокиот 
социокултурен контекст, вклучително и супериорниот 
Друг, којшто идентитетот на инфериорното Ние го 
препознава за своја Другост. Но, одделно присутна 
е и релацијата на Јас со Другиот што е дел од Ние. 
На низата прашања и дилеми коишто во оваа книга 
на Антоновски ги претставува и преку своевиден	
мини-каталог, Стефановски им дава литерарна 
димензионираност, притоа докажувајќи дека есејот 
не мора да биде своевиден опозит на големата 
естетика. Оваа студиозна	 и	 високо	 книжевно-
критичка	 анализа	 на	 есеистичкото	 творештво	
на	 Стефановски покажува дека тоа творештво 
може да се чита од повеќе аспекти, коишто се 
релевантни не само за книжевната наука, туку и за 
културологијата во поширока рамка, а кои се веќе 
референтни и за македонската книжевна историја. 
„Раскошноста“ на есеите со своите повеќеслојни 
интерпретативни рамништа дава можност тие да 
бидат деконструирани преку присуството на темите 
и мотивите коишто се издвојуваат како доминанта 
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ЈАС	СУМ	ВОЛК.	И,
САКАМ	РАНИ!...

(Знак	за	поаѓање)

Ноќ без месечина.

Ѕвездите играат со оган 
Од небото барам зборови
Денот ме шлакна.

Знак за поаѓање, Мајко!...

(Несоница)

Кучиња лаат цела ноќ
Се слушат чизми на улица.

Децата не спијат а доцна е
Јас стражар на нашиот кревет...

(Анканд	на	„Женскиот	пазар“)

Доаѓаш додека јас се превртувам во хаос
Со саканата на Омар Кхајам
и се карам со хорор-книги.

Џабе, пари немам да ти дадам за леб
Кловновите се почитуват со награди.

Немам ништо, освен несоница... 

(Национална	конференција)

Случајно те сретнав на улица
Те избркале од Партијата.

Повели: јас не сум големиот Волт Витман
Ниту мојот пријател, Мирко Гаши – боем.
Јас сум Калош Челику – бунтовник
и со Тебе ќе пијам вино.

Ако те избркала Партијата
Малечка, јас не те бркам...

(Само	јас	те	пијам	со	вино)

Овој град е полуден, Пријателко!
Тебе, те омажија со поезијата?!
А мене ме гонат како кучињата
Од утро до утро.

Овој град, сака да знае сѐ,
под кој мост ја поминав ноќта?!
Со која пријателка чекам и  испраќам возови 
за Тебе: со кого полудуваш в кревет.

Но, никогаш нема да знае што:
Имам в гради.
И во кој гроб синоќа водев љубов...

(Три	дена	далеку	од	Мене)

Три дена далеку од Мене
Три денa те барам по градот!
Ти леташ над езерото:
Во родниот крај на Лазгуш Порадеци.

Далеку од мене?!
Градот, мртов.

Пријателко, те чекам со векови...

(Магија)

Еден месец. Далеку од луѓето.
Длабоко во планината:
Меѓу волците сакам да бидам отсекогаш!
Оти волк сум. Не, шугаво куче
што се врти околу една коска во пазарот.

Волк сум. Пријателко! 
Денес се симнувам од пештерите Челвјолца
Со новиот роман: ЈАВНА КУЌА.

Жената излекува пред мене, ги раширува рамељата
Пријателката ме отфрла пред вратата.
Со една ташна со книги и два бокали вино:
– Сестро, земи ги в куќа
Непријателите ги проколнаа со магија...

ПОЕЗИЈА
Калош Челику

УДК 821.18(497.7)-1
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Дали и навиките се генетска предодредба како 
што се физичкиот изглед и скапоцената нишка на 
дарбите или се одраз на  несвесно усвоените одли-
ки во детството, секако – од некого во семејството? 
Дали, пак, детството е единствениот ненадминли-
во моќен процесор што ги меморира случувањата 
и дејствува со логична разврска на предизвиканата 
душевна дразба? Не знам! И никогаш не ме засега-
ло за да имам непопустливо мислење. Но непоко-
лебливо знам: навиката да го читам весникот започ-
нувајќи од некролозите ја имам од дедо ми!

Го помнам – ќе дојдеше со весникот, секогаш двој-
но пресвиткан за да го придржува со лактот; пред 
да седне покрај прозорецот, столот го свртуваше 
под кос агол – кафето да му е на дофат, ќе ја от-
вореше страницата со умрените и ќе се внесеше во 
читањето. Другите страници ќе ги прелисташе кол-
ку да ги прочита насловите и поднасловите и секо-
гаш ја имаше истата процена: сѐ се повторува, освен 
смртта.  

Затоа ја знам причината што денес го оживеа на-
станот од пред триесет години, и што, еве, без тре-
вожење, откако го склопив весникот и го допив ка-
фето, го напишав поменот за Дедовата држава. Да, 
датумот е лозинката што ја отвори целата приказна, 
совршено сочувана со секој детаљ од настанот... 

Се вратив од училиште. Никогаш не сум бил со 
толку тажно лице и скршно срце како тој ден. Пио-
нерската марама ми беше стуткана во џебот. А сите 
ме очекуваа да ја носам околу вратот: врзана во 
испакнат јазол како пуполче од црвен трендафил, 
краевите благо набрани врз снежнобелата кошула 
да се брануваат од здивот на мојата радост што 
станав пионер. Ах! Колку убав си се замислував! А 

ете, стоев како претепан до унакажаност. Солзите 
ги воздржував, но само дотука – додека да ме пре-
сретнат и зачудените, и сомнителните, и загриже-
ните погледи на смејството.

Од џебот ја извлеков пионерската марама – бавно 
и со пренаразеност небаре е некаков одран влекач 
што насилно ми го стуткале во џебот. Таа се лиз-
на и падна пред моите нозе. Настапи миг на молк. 
И прашањата полетаа кон мене како со праќки 
исфрлени: „Што ти се случило?“ „Зошто дојде тол-
ку рано?“, „Се степавте?“ „Ја заборави стихотвор-
бата?“„ Болен си?“

„Зборувај!“ Беше последниот и поблаг удар што 
ми даде можност да останам на нозе и чувство на 
надеж дека ќе преживеам. Воздивнав како дедо 
ми кога се подготвуваше да ни каже нешто многу 
значајно. Пред да прозборам, ги затворив очите за 
момент, само  да се сосредоточам на првите зборо-
ви, како што правеше мајка ми. 

Раскажав од почетокот: од радосната врева и 
возбудата додека ја чекавме учителката да дој-
де и да нѐ одведе во фискултурната сала, сега 
подготвена за приредбата. Два дена по ред, таму 
имавме проби, заедно со другарчињата од другите 
одделенија. Со најодличната пионерка од осмо-
то одделение го увежбувавме заветот. Во хорско 
едногласие повторувавме по нејзиниот одважен 
глас: „Денес, кога станувам пионер!“ „Денес, кога 
станувам понер!“ „Давам чесен збор!“ „Давам че-
сен збор! „Вредно ќе учам и ќе ги исполнувам да-
дените задачи...“ „Ќе ја сакам и бранам татковина-
та!“ „Ќе ја сакам и бранам татковината!“

О, колку бевме горди и искрени во тој момент! Со 
високо кренати чела и истурени гради. Го чекавме 
настанот со сериозна одговорност небаре од утре 
судбината на светот е наша одговорност.  

И ете го денот! Влеговме во училницата. Бевме 
нестрпливи. А учителката доцнеше. Ја чекавме, и 
чекавме... Најпосле, таа влезе, но не како што ја 
очекувавме. Нешто се случило! – си дошепнувавме 
со погледите. Никогаш не бевме ја виделе таква: 
тивка и тажна, замислена и со толку згуснати брч-
ки на лицето. Нејзината тага се пренесе и на нас. 
Се втишивме и се наредивме пред неа. Тогаш, таа 
се загледа некаде над нашите глави, па го сведна 
погледот. 

Не ѝ ги видовме солзите, освен светкавата трага 
што брчките ја впија. А кога повторно го подигна 
лицето, беше истата – нашата учителка – нашата 
„бабичка“ која ни раскажуваше неверојатни при-
казни за нејзиното детство и војните. Сега, без да 
прозбори, само со погледот ни ги замазнуваше 
разбушавените перчиња над челата и ни се загле-
дуваше во лицата, како првиот ден кога нѐ запо-
знаваше. А ние, збунети од развлечената тишина, 
послушно го чекавме наредниот момент. 

Таа пријде до најблиската клупа, ја отвори чан-
тата и ги извади нашите пионерски марами, пре-
свиткани и нардени во единствен, црвен триагол-
ник. 

ПОСЛЕДНИОТ 
ПИОНЕР
Билјана Станковска

Проза

УДК 821.163.3-32



„Ова не смеам да го правам!.. Ама јас не можам по-
инаку!“ рече како за себе. Ние не разбравме ни што 
не смее да прави, ни што е тоа што не знае.  

Со возбуда гледавме како од купот го зема нај-
горниот триаголник и како од блесокот на нашите 
погледи тој триаголник се престорува во прозрач-
на марама. А таа, нашата „бабичка“, нѐ повикуваше 
еден по еден, ги раздиплуваше марамите врз на-
шите ковчести раменца и нѐ учеше како се врзува 
јазолот. Потоа, се сеќавам, застана пред нас со ра-
ширени раце небаре сите ќе нѐ собира во единстве-
на прегратка и со блага строгост ни нареди: „Толку! 
Сега одврзете ги и ставете ги во чантите! Одете си 
дома!“

Сѐ им раскажав, но не како сега –  кога се сеќавам 
на тој ден, тогаш раскажував како што забележував 
и како доживував со мојата седумгодишна возраст. 

На крајот, кога нивните изострени погледи отапеа, 
кога се погледнуваа и со вина кон себеси и заштит-
нички кон мене и со прекор кон некој невидлив, то-
гаш, низ солзи, јас вреснав: „Вие, знаевте ли што се 
случува?“

Настана долга, напрегната тишина. Чекав јас. Че-
каа и тие. Дедо ми прв стана. Се извиши над масата, 
па сите помисливме дека ќе удри со стегнатата ту-
паница и ќе ја распарчи. А тој само низ заби процеди 
некаква пцовка и пред да излезе од собата, луто и 
објасни и нареди:

„Нели дојде до овде, умре државата! Ти, стави си 
ја марамата околу вратот! Врзи ја како што треба! А 
ти, фотографирај го последниот пионер!“

 Сите го послушавме.
По ручеот, седна покрај прозорецот и го напиша 

некрологот за несреќната смрт на Државата. На си-
ното плико, проверувајќи ја точноста на секој збор 
од весникот, ја напиша адресата и отиде во пошта-
та... Никогаш не го објавија. Еднаш, во едно немарно 
прелистување на весникот,  ми рече дека не ни оче-
кувал;  но чувствувал должност да ја објави висти-
ната. Знаев дека не очекуваше...  

 
Утре е тој ден – Денот што некогаш беше на пи-

онерите. Ете, го отворам компјутерот, пишувам: 
„Сеќавање... 

„Знам дека нема да го објават, но должност ни е 
да се сетиме на умрените,“ – му објаснувам на мојот 
помлад колега, само за да си ја оправдам малата 
лудост. 

„Кој чита весници! Објави на Фејсбук“ – ме совету-
ва. 

„Да-а-а!“ – се удирам по челото, го земам мобилни-
от и седнувам покрај прозорецот: „Изминаа триесет 
години од трагичната смрт на Дедовата држава... 

Поменот го дава последниот пионер.“

„Смешни“	анаграми:
Јава к` словенски (Славко Јаневски)
Опаш, овцо (Ацо Шопов)
Желба нек коси (Блаже Конески)
Крст и орел (Ристо Крле)
Денес е викан цар (Цане Андреевски)
О, лав е со топ (Стале Попов)
Родот не го свика (Гане Тодоровски)
Во џем ли храни (Михаил Ренџов)
А, к` сто ранци (Коста Рацин)
Млад и нов итно сакан (Константин Миладинов)

Анаграми	2:
Е, учел школа (Коле Чашуле)
К` цар во пола нива (Никола Вапцаров)
Лик е во леден сок (Коле Неделковски)
Куп ви слави сој (Васил Пујовски)
О, и во кола ли верна (Оливера Николова)
Ма, мајка те свести (Матеја Матевски)
Нов лав ги слави (Васил Главинов)
Искра за во лов (Лазо Каровски)

Писателизми:
Што дека му е на врвот од јазикот, кога не му е на вр-
вот од перото!
Добриот писател се издава само себеси, а лошиот го 
издава целокупното литературно творештво!
Крајот го краси доброто литературно дело, а нѐ спа-
сува од лошото!
Животот на неписмените ги пишува најдобрите рома-
ни! 
Најдобрите писатели од зборови преминуваат по-
вторно на истите зборови, но во своите дела!
Подобро е да создавате комплетни литературни дела 
со зборови, отколку на дело да правите поделби!
Неписмените најдобро читаат, но меѓу редови!
Полуписмените се најписмени помеѓу неписмените, а 
најнеписмени меѓу најписмените!
Лошата збирка поезија повеќе личи на добра збрка!
Оној кому писменоста му е во малиот прст буква-
рот го има во главата, а оној кому писменоста му е 
во палецот главата ја има во букварот!

АНАГРАМИ
Иван Русјаков

УДК 821.163.3-84
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Мојата	страст

мојата страст ќе ја лечам со стихови и со железо
(лекарот: ти фали железо!) 
кога ќе тргнам на барикади
да го одбранам песот во мене
врзан за едно железо од минатиот век.

мојата страст за љубов боледува
(лекарот: ти си болен!)
загадена од грешки, туѓи гревови и лаги 
на патот со страв и јанѕи.  

бев и сѐ уште боледувам за љубов:
за Неа за Тебе за сите обични луѓе 
за еден обичен пролетен дожд 
по бурите од секојдневието и катарзата.
 

Бојадисување	на	умот
 
денес ги бојадисаа луѓето со црна боја 
наместо „Ода на радоста“ 
го свиреа „Последниот марш“
така се демократизираше членството
во игроорните политички групи
во Нашата земја 
каде мирисот на скапан расол 
е колонска вода 

а надежта атрибут на забегани
идеолози и нивното промашување
во обложувалницата Македонија! 

образовани робови со купени дипломи 
историјата ја бојосуваат катаден
служејќи му на робовладетелот.

Тетратка	или	бележник	

на сон ми дојде 
со извичници ме обележи 
прашалниците ги остави за подоцна
да ми ги закачиш како минато.
си мислев дека дојде
да ѕирнеш во мојата мисла,
дали мојата љубов 
е сѐ уште закачена на клинец 
и те чека нестрпливо.
 
има денови кога мислам 
дека сум роден во погрешно време
во темнината на заборавот.
да се родев малку порано 
ќе ме однесеше виорот на војната,
да се родев малку подоцна 
ќе бев хипик и ќе пушев марихуана,
но се родив на време за да те сретнам тебе 
и да се споредуваме со Али и Ноа 
зашто слична ни била љубовта и судбината.

Таа,	вистината		
 
вистината е света 
но каде да ја најдеме вистината?
лагата не е света
но ако три пати се повтори 
и таа станува света.
во овој свет сѐ е свето 
само животот е минлив и безвреден
како лист издуван од ветрот
како глава отсечена од џелатот,
вистината е око на копнежот
и лице на образот,
често пати ја чуваме  
во џебот стуткана и сокриена 
како безвредно парче хартија.

Сите	некаде	заминуваат

Сите некаде заминуваат, 
би сакал и тој 
ама гаранцијата му е истечена
како пасош со изминат рок

Сите некаде заминуваат, 
би сакал и тој, 
оти утре не ќе може  
да види како исчезнува
низ клучалката на светот, 
во едно идно време без сегашност, 
пред да може да го фати 
меурот од сапуница 
на политичките елити
кои го абат времето
пред да замине и тој
во непознатото. 

ПОЕЗИЈА
Томе Велков

УДК 821.163.3-1

Томе	Велков	е	роден	во	1947	година	во	Струмица.	Со	
пишување	поезија	се	занимава	од	1964	година,	кога	
станува	и	член	на	Литературниот	клуб	„Кочо	Рацин“	
од	Велес.	Неговата		поезија	e	објавена	во	повеќе	спи-
санија:	 „Млад	 борец“,	 „Студентски	 збор“,	 „Совреме-
ност“,	 „Телеграм“	 од	 Загреб,	 „Младост“	 од	 Белград,	
„Стремеж“	„Пролетни	ракувања“	и	други.	 	Досега	ги	
има	 објавено	 стихозбирките:	 „Јужен	 ветер“	 (2001),	
„Копнежи	 и	 соништа“	 (2010),	 „Жолти	 сеќавања“	
(2014),	„Чудно	време“	(2016),	„Кажете	им	дека	зами-
нав“	(2021)	и	„Њубов,	скрб	и	пелин“	(2022).
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Си допуштам да повторам една своја омилена 
опсервација за поетскиот профил на Весна Ацевска, 
една од неодминливите, и ми се чини, најсуптилните 
дами-поети во македонската литература.  

Нашата поетеса со досегашните поетски книги, 
со темелната свест за врвовите на лирската магија, 
со својата неотстапност и едновремена благост во 
уривањето на пречките кон патот на единствениот 
личен лирски идентитет успева веќе четириесетина 
години да ја извојува неприкосновеноста на 
сопствената книжевна личност и во домот (во 
семејното лирско поприште со сопругот, поетот 
Санде Стојчевски), во корпусот на македонското 
женско книжевно општество и на немилосрдниот 
поетски ринг на македонските поетски генерации 
во изминатиот половина век. 

Кога станува збор за поезијата, Весна Ацевска е 
незаобиколна при најригорозните вреднувања на 
даровите што ги бележи современата македонска 
поезија. А сѐ повеќе нејзините поетски книги 
го заслужуваат и вниманието на читателите на 
другите јазици и култури, преку антологиските 
претставувања и преку одделните поетски 
колекции на: англиски, романски, бугарски, турски, 
полски, хрватски и српски јазик и на други јазици.  
Исто така, Весна Ацевска со достоинство  заслужи 
да биде овенчана со големата национална награда 
„Браќа Миладиновци“ за книгата „Столисник“, а 
за книгата „Будност. Лотос“, стана носител и на 
реномираната поетска награда „Ацо Шопов“ на 

Друштвото на писателите на Македонија, со 
што на нејзиниот неоспорен поетски блесок му 
се придружи и блесокот на ова значајно име на 
македонскиот поетски модернитет. 

 Во своето разбирање и промислување на 
животот наречен поетско	писмо Ацевска магиски 
го калеми поетскиот глас со промислувањето на 
поетскиот порив и заедно ги потквасува во својот 
суверен поетски сад со мајата на поетскиот флуид, 
со омајноста на метафизичкиот простор, со јарката 
светлина на стилската и на лексичката изненада 
во песната.

Така беше речиси со сите книги на Ацевска, а 
во оваа пригода го имам задоволството тоа да го 
констатирам и за најновата книга „Преобразби“, 
дело што  доградува и што воспоставува висока 
кула на лирска префинетост, создавајќи трајно 
единство на меѓу меката асоцијативност и 
остриот упад на епската рефлексија, како што 
одамна некогаш го правеше брилијантниот 
Овидиј во своите „Метаморфози“ ползувајќи 
го „топосот на преобразбата“ за да ги обедини 
епското огласување и митолошкото богатство на 
човековата цивилизација. 

Овидиј тогаш ја побара божјата помош уште на 
почетокот од големиот еп „Метаморфози“на овој 
начин:

ПРЕОБРАЗБИТЕ КАКО ЕСЕНЦИЈА НА 
ТРАЕЊЕТО
(КОН ПОЕТСКАТА КНИГА „ПРЕОБРАЗБИ“ ОД ВЕСНА АЦЕВСКА, ДИЈАЛОГ, 
СКОПЈЕ, 2022 Г.)

УДК 821.163.3-1(049.3)

Осврт

Бранко Цветкоски
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„Духот ме гони да пеам за претворба на некои тела

в облици нови; бози, на потфатов дајте му душа,

зашто сте вие што нив ги претворивте в облици 
други.

Песнава моја водете ја откога настана светов

и доведете ја среќно до дните на моево време“!1

A Весна Ацевска, со прелест и со мудрост, го 
оптегнува тој временски лак на согледување на 
есенцијата на преобразбите врз човековиот живот и 
врз космичките закономерности од божјото начало 
до денешни дни на следниот начин, повикувајќи од 
најзатемнетите ареали на катадневните секавични 
мени:

„... на прескок да се префрлат лесно 
од едно на друго место, од една 
во друга форма, поинаква и не толку 
само колку да не паднат в стапица 
за да можат да се распламтат 
и сите да нѐ озарат со убавина 
што опива наоколу и се опева сега, 
овде, веднаш, еднаш засекогаш!“

И продолжува магијата на великата поетска 
чувствителност што се надополнува со мерата за 
разум и мудрост, што се доисцртува како невидлив 
срт во слика на велик сликар, со леснина или божем 
со творечка безгрижност, со потези едноставни 
но никако самодоволни,  напротив – преобилни со 
зрачење на текстот и надвор од песната, во ехото, 
во одгласот. Така ја гради својата поезија и поетика 
на преобразбите во оваа чудесна книга Весна 
Ацевска – јазично и изразно дејствително, поетички 
и духовно речиси нестварно. Така и кога пее за 
самовознесението, за светлината и мракот, 
така кога ги сопоставува во повеќедимензионален 
лирски судир загатката и разгатката, така кога се 
искачува и се провикнува од временските басамаци, 
така кога се нурнува во магијата на заумниот збор 
крил, и воопшто толку сигурно и мудро се движи 
Ацевска кога довикува од зад затворените врати 
и соопштува блажена вистина земна што ѕвечи до 
поларниот круг. И уште од ѕвоната, допирите, низ 
гората од зборови и коски, како низ непрегледни 
ери стигнува до моќниот циклус за водата/родилка/
преобразителка на животот овдешно омаен и 
неовдешно студен и ја закотвува својата увереност 
дека преобразбите се есенцијата на траењето. 

Оваа книга, на особен начин, се надградува во 
внатрешното единство на сопствените поетички 
преобразби и со придружниот автопоетички есеј 
„Зошто `Преобразби`“, како и со фуснотните 

1  Публиј Овидиј Насон, Матеморфози, превод од латин-
ски: Њубинка Басотова, издавачи – КСЦ и Макавеј, еди-
ција „Ѕвезди“ на светската книжевност, Скопје, 2014.

анотациите кон повеќето од песните, за да му ја 
доближи на читателот својата голема побуда за 
истражување на големиот пратворбен двигател 
на светот и на човековиот опстој – преобразбата. 
Меѓу другото, Весна, подвлекува:

...Процесот на метаморфоза ги опфаќа и 
времето и просторот во пресоздадената 
стварност во песните, својствена за нив како 
места во координатниот систем на културата 
никната на нашата планета. Таа метаморфоза 
овозможува во песните да се преплетуваат 
границите меѓу митолошката и онтолошката 
стварност, но и меѓу сонот и јавето. Секако, 
тука е и идејата дека песната претставува 
преобразба на јазикот во уметничко дело со 
оној резултат колку што додржале рацете на 
(за)пишувачот, кој не е само записничар во тој 
процес, туку има главна ролја. Сосема природно 
е што процесот на создавање песна во оваа 
книга е вариран во повеќе песни, како сведоштво 
за трајната потрага по „замислената“ и 
посакувана песна. Во потрагата по нејзиниот 
облик, многу често ми се наметна ритам кој ја 
држи песната како едно тело, раздиплувајќи се 
последователно но во еден здив, со тон што го 
произведува виолончелото, како инструмент кој 
има капацитет за висока експресивност.

Ете, сето тоа и разни други нешта ги имав 
предвид кога ја замислив и додека ја пишував 
„Преобразби“. Потсетувајќи ве на работи што 
се одамна познати, главно затоа што и денес 
се многу важни за нас, се надевам дека приложив 
доволно опширна аргументација на прашањето 
зошто го одбрав насловот „Преобразби“, како и за 
тоа зошто токму таа не толку поетична именка 
за мене е рамна на равенка која го симболизира 
животот воопшто, па и нашиот живот во кој се 
содржи и нашето творештво.“ 

*  *  *

Еве ја поетесата за траен респект – отворена, 
смела, мудра и подготвена за велик дијалог – со 
песна и со разбор. Во случајов уште помоќно се 
огласува со двата пола на поетската уметност: 
образдената (поетската) и преобразената 
(натпоетската). Сигурна и спокојна пред судбината 
на светот.

Затоа сакам да укажам дека новата поетска книга 
на Ацевска е драгоцено дополнување на нејзиниот 
четиридецениски влог што за македонската 
поетска уметност сигнификантно има особена 
важност. Сега и во иднината.
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„Можеби сетив дека сѐ што човек постигнува во 
животот е само обид да си го врати детството“.  

Теодор	В.	Адорно

6	април	1941
Јас навистина не знам и немам никакви информации 

каде биле баба ми и дедо ми, близнаците, на тој суден 
шестоаприлски ден кога нацистичка Германија 
го бомбардирала Кралството на Србите, Хрватите 
и Словенците!? Претпоставувам дека биле дома, 
во селската семејна куќа, и во овие моменти кога 
ги отворам чакрите за сеќавањата да излезат на 
површина, многу жалам што додека беа живи, не ги 
прашав за сите овие нешта кои сега би ми биле злато-
вредни за романов. Но од млад и зелен адолесцент и 
не може да се очекува нешто повеќе од една класична 
незаинтересираност за случувањата со членовите на 
семејството во клучните историски моменти. Сепак, 
тоа е сосема разбирливо, затоа што во младешките 
години сте толку многу опседнати со сопствениот 
живот, каков и да е тој, со неговите можности, со 
неговата иднина што ја замислувате светло и сјајно. 
Толку е голем тој занес за сопствениот живот, што во 
него нема простор за родителите, а камоли за дедото 
и бабата. Секако, ги сакаш и ги почитуваш, но тие не 
се дел од твоите планови. И како што поминуваат 

годините, природата си го прави своето, и почнува 
да расте интересот за нивните животни приказни, 
прашувајќи се зошто е сево ова така како што е, и, 
на крајот од краиштата, зошто твојата сопствена 
приказна стигнала до тука каде што е во моментов. 
Можеби токму поради случувањата во минатото 
во твоето семејство, се прашуваш. И почнуваш 
да размислуваш, да се присетуваш, истражуваш, 
пишуваш... 

Од друга страна, веќе две децении во новиот 
милениум се зад нас, и нештата наместо да се 
подобруваат, тие само повеќе се раслојуваат и 
стануваат хаотични. Токму затоа предизвикот сето 
она што сме го проживеале како семејно искуство 
во некои поинакви, побезгрижни времиња, дали 
како лично искуство или како пренесени приказни 
од постарите членови, станува уште повозбудлив. 
Сето тоа мора да остане забележано, запишано, 
затоа што колку повеќе луѓе на планетава ќе се 
осмелат да го сторат тоа, толку повеќе ќе има 
реални парчиња за составување на мозаикот на 20 
век кој, колку и да беше суров (да не заборавиме, 
во него се случија две светски војни со безброј 
жртви), сепак сакаме за него да мислиме како за 
хуманистички век, век со човечко лице. Затоа што, 
како што веруваше и баба ми Мина, а истото како 
чувство го има пренесено и врз мене, колку нештата 
да не чинат, на крајот мораме (и сакаме!) да веруваме 
дека тие сепак ќе се подобрат, дека доброто ќе го 
победи лошото, дека на крајот сепак ќе излеземе 
како победници во животот.  Едноставно, треба да 
се верува во тоа, и ништо повеќе. Да, верба, драги 
мои читатели.   

И Ана Франк три недели пред да ја откријат 
нацистите и да ја депортираат во концентрационен 
логор, во својот дневник напишала: „Вистинско 
чудо е што не ги загубив сите мои идеали, затоа што 
се апсурдни и неостварливи... Гледам како светот 
постојано се претвора во дивина, слушам како се 
приближуваат грмотевици кои ќе нѐ уништат, ја 
чувствувам болката на милиони луѓе, но сепак, кога 
ќе погледнам во небото, си мислам дека сѐ ќе биде 
добро, дека и на оваа суровост ќе ѝ дојде крајот“. 

(...)
Стара	фотографија	1
Две жени во фолклорни носии стојат една до 

друга. Едната, постарата, за глава е повисока од 
другата. Застанати се пред напукнат ѕид од нечија 
куќа, што можеби е  дом на едната од нив, но тоа 
во моментов е небитно. Зад нозете на постарата се 
наѕираат две ногарки од стол, небаре таа седела, 
и во еден момент помладата дошла и ја замолила 
да стане за да се фотографираат. Над главата на 
помладата надвиснал дел од гранка од некое дрво, 
со неколку лисја, и создава совршен баланс на 
фотографијата, која во спротивно би надвиснала на 
левата страна каде што е фигурата на постарата, и 
истовремено, пополничка госпоѓа. 

Фотографијата е црно-бела, а годината на 
нејзиното настанување е непозната. Сепак, 

ИЗВАДОК ОД НОВИОТ 
РОМАН „МИНА“, ШТО ЌЕ 
ИЗЛЕЗЕ ВО 2023 ГОДИНА 
Игор Анѓелков 

Нови членови на ДПМ

УДК 821.163.3-31(082.2)

Игор	Анѓелков	(1974,	Скопје)	дипломирал	на	Интерди-
сциплинарните	студии	по	новинарство,	а	магистрирал	
на	 мастер	 студиите	 по	 „Медиуми	 и	 комуникации“	 на	
Правниот	 факултет	 при	 Универзитетот	 „Св.	 Кирил	 и	
Методиј“	во	Скопје.	Активно	е	присутен	во	периодиката	
со	низа	критички	осврти	и	рецензии	од	областа	на	фил-
мот,	музиката,	книжевноста	и	ко-сопственик	и	уредник	
во	издавачката	куќа	„Или-Или“.	Официјалното	книжев-
но	деби	го	имаше	во	2006	година	со	збирката	раскази	
„Кротки	приказни“.	Потоа	следеа	и	романите	„Крај-пат“	
(2010),	„Фото	синтеза“	(2013),	.	„Шрапнел“	(2020)	и	збир-
ката	раскази	„Двојна	експозиција“	(2022).	Зад	себе	има	
и	 три	 публицистички	 дела	 од	 областа	 на	филмската	
уметност:	„Филм.мкд“	(2015),	за	која	ја	доби	Државната	
награда	 за	 публицистика	 „Мито	 Хаџивасилев	 Јасмин“	
во	2016	година,	„Филмски	град“	(2018)	и	„Филмотопија“	
(2022).	



31бр. 146 (1/2023) | Стожер

дефинитивно е сликана по Втората светска војна 
поради годините и заедничката фотосесија на 
двете главни протагонистки на неа, што пред тоа 
би била невозможна. 

Името на госпоѓата од левата страна е Дафинка. 
Таа била попадика, односно, жена на селскиот 
поп. Нејзината блага насмевка, средена фризура, 
малечок женски часовник на левата рака и 
модерните чевли на нозете зрачат со статус на 
жена што држи до себе. Широките гради, пак, 
оддаваат сексапилност, но благо поткренатиот 
стомак што штрчи пред неа како да го негира и 
да го поништува тој фантазерски факт. Носијата 
што ја краси е составена од бела долга кошула до 
потколеници, широко деколте на народниот елек 
и, во долниот дел, скутник со орнаменти во форма 
на баклава. 

До неа стои баба ми Мина во третата деценија 
од својот живот, во годините кога ѝ се случила 
онаа непријатна епизода која потоа, всушност, 
и ќе го обележи целиот нејзин понатамошен 
modus vivendi. Рацете (нејзината десна, а на 
Дафинка левата) речиси им се допираат, но сепак 
се одделени, и на оние на Мина нема женски 
часовник (нејзе времето не ѝ значеше ништо), 
но затоа вратот ѝ го краси ѓердан со паричка 
(веројатно златна турска лира) што впечатливо ја 
краси фотографијата. Нејзината коса, за разлика 
од онаа на Дафинка, е подолга, па бил потребен 
стилистички зафат при што венчето со мала роза 
од десната страна на главата има   суптилна 
улога. Нејзината насмевка ги оддава кристално 
белите заби, од кои подоцна нема да остане ниту 
еден, заменувајќи ги со вештачки вилици што 
пред легнување ги чуваше во специјализирана 
чаша за таа намена. И облеката на Мина е 
составена од чевли, додуша, поскромни од оние 
на сопатничката на фотографијата, потоа, долга 
бела кошула, широко деколте на елекот и фута 
на која, интересно, не фигурираат баклави, туку 
облици што наликуваат на ѕвезди, комети и 
супернови. Сто пати ја набљудував фотографијата, 
дури се служев и со лупа, и навистина самиот себе 
се уверував дека добро гледам и дека формите 
на нејзината фолклорна облека се токму тоа 
– вселенски објекти, а не цветови, како што на 
моменти повикуваше разумот.  

Сепак, најинтересен детаљ е затемнетиот дел 
над горната усна на Мина, кој поради староста 
на фотографијата можеби е илузија, но сѐ ми се 
чини дека тоа се младешки женски мустаќи што 
таа гордо ги носела, или, можеби, од немукает. 
Токму тие мустаќи ме потсетија на легендарната 
мексиканска сликарка Фрида Кало, која исто така 
со години гордо ги носела нејзините затемнети 
влакненца над горната усна, дури и кога 
станала интернационално позната. Симболична 
поврзаност претставува и  животот исполнет со 
болка, безброј операции и врзаност за креветот, 
нешто што ќе го одбележи поголемиот дел од 
животот на обете хероини.  

Мустафа СПАХИУ
ХАИКУ

Сон и стварност.
Каменот ги изгуби очите –

со ударот на чеканот.

*

Во смев и плач
на дното на бунарот сум.

Помош, повикувам.

*

Сонцето ме стрела
со модри насмевки.

Доаѓа мрак.

*

Високата Сфинга
кога ќе падне мрак –

го преминува Нил.

*

Како да се опише
осамениот крик.
Глува полјана.

*

Скршена играчка!
Вистината –

веќе не ја слушам.

*

Новороденче
родено на огништето.

Скршен меч.

*

Копнеж во вените.
Живот во пустината.

Исчезнаа птиците.

*

Се тресат горите,
разиграни денови,

уплашени гори.

*

Збунета змија.
Гори горското цвеќе.

Запален поглед.

УДК 821.18(497.7)-1

ПОЕЗИЈА-
ПОТСЕТНИК
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Прв	дел

1.

Слично како во лов на степски ветрушки или друг редок вид 
птици, Ема, педесетгодишна професорка по книжевност, сле-
ди мажи со убави чевли. Скриена зад купот книги во некоја од 
читалните, каде што обично ги минува своите попладниња, 
Ема седи во заседа и го чека пленот на денот. Кога ќе наиде 
мажот, таа тргнува по него и почнува да го следи. Па, така, 
често можете да ја видите како со мажите чека ред во банка, 
влегува во продавници за мебел каде што мажите избираат 
спални со нивните сопруги, оди во фирмите кај што работат.

Додека оди по мажите Ема наликува на птица, на голема 
црна птица која во секој миг може да ги проголта. Нејзиниот 
долг нос, со благо заоблена коска наликува на клун. Нејзината 
фризура што никогаш не ги исполнуваше критериумите на „мо-
дерна фризура“, сега додека јуреше зад мажите, обидувајќи се 
да го фати нивниот чекор (Ема отсекогаш имала проблеми со 
брзото одење), ѝ беше разлетана, па Ема оставаше впечаток на 
грабливка која долго време се обидува да улови плен.

Ема никогаш не им приоѓа на мажите, секогаш оди на не-
колку метри зад нив и ги следи сè додека не почувствува за-
ситеност и не тргне по друг маж. Изгледот на мажот воопшто 
не е важен. Важно е тој да има убави и добро исчистени чев-
ли. Особен фетиш ѝ се црните чевли. Мажите што носат црни 
чевли најчесто се авторитети и на таквите мажи секогаш мо-
жете да се потпрете. За разлика од нив, мажите што носат 
чевли во боја најчесто се несериозни и на таквите мажи нико-
гаш не треба да сметате. Но мажите што носат црни чевли се 
премногу сериозни и со нив никогаш не треба да се шегувате. 
Мажите што носат чевли во боја се ведри, секогаш насмеани 
и секогаш отворени за дружење. Мажите што носат чизми се 
агресивни и во себе имаат борбен дух. Ваквите мажи на Ема ѝ 
создаваат чувство на неугодност и затоа ги избегнува.

Ема имаше напишано цела студија за чевлите и карактерот 
на човекот. Неколкупати дури ракописот го имаше понудено 
на неколку издавачи, но никој не ја сфати сериозно, па рако-
писот никогаш не ја виде светлината на денот.

Втор	дел

1.

Легнат на црна кожена софа во психијатриската ордина-
ција, Нестор се обидува да се сети како се најде на тој по-
греб. Неговата психијатарка Марта, млада и успешна жена, 
му кажа да се сети на секој детаљ од погребот за да можат 
да го евоцираат проблемот.

Нестор е писател. Зад себе има неколку неуспешни рома-
ни. Неговиот роман „Ние“ пред дваесет и пет години беше 
прогласен за најдобар роман, а неколку месеци подоцна 
Нестор, поради романот, беше обвинет дека работи против 
државните интереси. Неговиот роман и во мигот на прогла-
сувањето за најдобар роман и во мигот кога Нестор беше 
обвинет дека работи против државните интереси, беше 
сосем погрешно разбран. Тоа беше автобиографски ро-
ман што зборуваше за неговото мачно детство поминато 
со неговата грбава тетка. Многу критичари сметаа дека во 
грбавата тетка се крие некаква симболика, па романот го 
прогласија за еден од најдобрите романи во последните 
педесет години. Симболиката набргу ја откри власта, што 
мислеше дека романот е побуна против неа и дека Нестор 
со романот сакал да каже дека маченото дете е народот, 
а грбавата тетка е лошата власт што го малтретира дете-
то, односно народот. Во тоа време власта се сомневаше во 
секого и во сè. И покрај обидите Нестор да докаже дека е 
погрешно сфатен, дека во романот нема никаква симболи-
ка, никој не му поверува. Дури ни грбавата тетка која во тоа 
време сè уште беше жива. Нестор, набргу по обвинувањето 
дека работи против државните интереси, беше осуден на 
осум години затвор, од кои одлежа шест, а од другите две 
беше помилуван поради доброто поведение. По падот на 
тој режим, новата влада го рехабилитираше и повторно му 
ја врати старата репутација „најдобар писател во последни-
те педесет години“. Но Нестор беше свесен дека не е тоа и 
сакаше оваа грешка да ја оправда пред идните поколенија 
и да напише вистинско ремек-дело. Сепак, не само што не 
напиша никакво ремек-дело, туку тој по судењето немаше 
напишано ниту една реченица.

По обвинението дека работи против државните интереси 
и шесте години затвор, Нестор страдаше од параноја, по-
стојано имаше чувство дека некој го следи. И така, легнат 
на црн кожен тросед, небаре лежи во мал брод што треба 
да го однесе од средината до почетокот на морето, Нестор 
треба да се сети како се најде на тој погреб. Со покојната 
не се познаваше, како ни со другите членови на нејзиното 
немногубројно семејство. Во еден миг, кога помисли дека 
никогаш нема да се сети, пред него се отвори сеќавање како 
кога ѕиркате низ клучалка во непозната соба и наеднаш се 
отвора цела врата пред вас. Нестор можеше да види како 
една жена оди пред него и во рацете носи црни каранфили 
замотани во бела хартија. Нестор ја сакаше таа хартија. Тој 
имаше чувство дека токму таа бела хартија ќе му ја донесе 
среќата, на неа ќе ја напише првата реченица од романот 
што толку очајно му беше потребна. Но, наместо да заврши 
со хартија в рака, Нестор заврши во капелата каде што оде-
ше жената. Но, и покрај сè, тој не се откажуваше од хартија-
та. Во еден миг кога помисли дека најпосле во гужвата ќе ѝ 
ја извлече белата хартија, пред него се испречи еден крупен 
маж што ѝ ги зеде каранфилите на жената. И тогаш, Нестор 
почувствува како некој го набљудува. Тој се плашеше да 
погледне и тргна кон излезот. Како што одеше, така по него 
одеа очите и го набљудуваа. Ете, оттогаш Нестор имаше 
чувство дека некој го набљудува.

,,ОЧИ СО БОЈА НА 
ЧЕВЛИ“ (ЈУБИЛЕЈ 2013 – 2023 Г.)

Петар Андоновски

УДК 821.163.3-31(082.2)

Проза
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Блаже Конески е личност во македонската култура 
во која се среќава сѐ што било пред него и од која 
поаѓа сѐ што следува по него. Во таква смисла, тој	е	
нулта	точка	не	само	на	македонската	литература,	
туку	 и	 на	 македонската	 наука	 за	 јазикот	 и	 на	
историјата,	 па	 и	 на	 современата	 македонска	
самосвест	и	македонската	култура	воопшто.

Неверојатно	е	како	оваа	личност,	млад	 јунак	на	
своето	 време	 пред	 и	 за	 време	 на	 светска	 војна,	
обмислено,	 потполно	 свесно	 и	 систематично	
го	 собира	 во	 себе	 сето	 она	 знаење	 со	 кое	 ќе	 ги	
постави	 темелите,	 односно	 ќе	 изгради	 основа	 за	
кодифицирано	 самоизразување	 на	 самостојна,	
нова	нација.	Но,	не	нова	во	смисла	да	ја	„измисли“	
како	 што	 велат	 злонамерните,	 туку	 нација	 што	
според	 неговите	 надежи	 во	 догледно	 време	
конечно	 ќе	 дојде	до	можност	 за	 себеизразување	
и	 до	 изразување	 на	 својата	 посебност,	 по	 толку	
столетија	 и	 децении	 потиснатост	 и	 потрага	 по	
своето,	 по	 својот	 пат	 за	 искажување	 на	 својот	
автентичен	 израз	 во	 сите	 погледи	 на	 модерниот	
живот.	 Ама со зачувување на својата традиција, 
бидејќи како што се вели, самоформирањето на 
една нација не доаѓа од небо, ниту може да дојде 
од еден човек, туку се прави постепено, низ векови, 
минувајќи препреки, но кога еднаш е започнато, 
тогаш веќе е незапирливо.

Блаже Конески имал среќа што се родил во 
времето, односно на работ на конечното слободно 
изразување на националната самосвест, и откако 
го сфатил тоа, и разбирајќи ја и можноста што ја 
нудат тогашните историски околности, храбро и 
свесно застанал на чело на заокружувањето на 
таквиот процес, и поставувањето на темелите 
на сѐ она што следува по таа точка. Со своето 
огромно дело, чијшто обем за денешно време 
веќе е незамисливо да се создаде од еден 
единствен човек (иако и самиот имал помош од 
своите соработници и од тогашните студенти-
ентузијасти, како и од колегите истомисленици 
од други области, чиј придонес исто така не 
треба да се заборави во градењето на тогашната 
нова држава и положување на основите на 
современата македонска култура) станува нулта 
точка на речиси сѐ што сега значи Македонија. 
Треба да го почитуваме неговото дело и делото 
на неговите современици кои учествувале во 
тој огромен потфат, кој впрочем, во тоа време се 
одвивал и во други држави – градењето на еден 
нов свет, всушност модерниот свет во кој и ден-
денес живееме.

Колку	и	да	сакаат	некои	тркалото	на	времето	да	
се	сврти	наназад,	тоа	нема	да	се	случи.	Враќање 
во оној свет и она време пред овој денешен и 
сегашен свет и пред денешното време, не е можно. 
Сите стоиме стаписани пред таквиот ретрограден, 
деструктивен обид на некои за враќање на времето 
и негирање на сѐ она што модерното време ни го 
носи како придонес, напредок и развој. Но, тоа 
нема да се случи. Конески	е	нулта	точка	на	речиси	
сето	она	што	значи	Македонија!

 

Охрид, август 2022 година
 
Текстот е напишан во текот на 55. Летна 
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Анамарија Цинеге-Панзова,

книжевна преведувачка од Унгарија,

учесничка на школите  
на МСМЈЛК при УКИМ

БЛАЖЕ КОНЕСКИ 
– НУЛТА ТОЧКА 
МЕЃУ ПРЕД И 
ПОТОА
Анамарија Цинеге-Панзова

УДК 930.85(497.7)

Став
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Бесот што го чувствуваше кон светот ѝ се 
оцртуваше врз гневните веѓи споени во средината. 
Над горната усна имаше црна, аморфна бенка, 
позната низ градот како нејзин заштитен знак. Така 
ѝ ја викаа, Бенка. Темните влакна по нозете и рацете 
ги носеше небаре се природно признание за гласно 
изразените феминистички ставови што често 
преминуваа во самодеструктивен револт. Нејзиниот 
црвен шал, под чија ткаенина го криеше згужваниот 
врат, на кој се оптегнуваше долга низа мали 
папиломи, построени како ѓердан, беше обележје на 
маалото во кое живееше. Деноноќно седеше на едно 
триножно столче пред биртијата каде играше шах 
со старците. Иако жените си вообразуваа секакви 
претстави за себе, Бенка беше искрена, ја бидуваше 

само да украде некоја банкнота од неспособните. 
На таа масичка постелена со кариран чаршаф 
продупен од жарот на цигарите на неколку места, 
играше секакви игри: од табла до карти, љубовна 
гимнастика од кревет до секое мрачно ќоше низ 
Пуебло.

По партијата шах во која сите освен Бенка губеа, 
следуваше мала умствена закуска  и нејзино 
зачинување, колку и некој друг да замине дома со 
победата размачкана низ раце наместо изметот. 
Старецот Јустин ќе го скриеше топчето со мирис 
на ментол во еден од петте филџани издлабени 
од груб пожолтен порцелан. Потоа внимателно, 
со треперливите раце, предводени од господин 
Паркинсон, ќе ги измешаше филџаните, додека оној 
што се обложил требаше да ги следи движењата 
на старечките дланки. Кој погодил каде се наоѓа 
топчето ги добиваше парите, во спротивно одеа во 
џебот на крупието  на играта.

Ајде сега погоди во кој филџан е топчето.
Се појави еден млад боемџија, со кадифено сако 

и јаки од кошулата под него извиорени  како вратна 
лонгета. Се исправи, со сенката  попречувајќи го 
сонцето и отсекувајќи го приливот на витамин Д, 
на старчињата што потпивнуваа јачменов напиток, 
скриени половично, под ладовината на измолената 
стреа.

БЕНКА
Јована Матевска Атанасова

Проза

УДК 821.163.3-32

Јована	Матевска	 Атанасова	 (1991,	 Битола)	 ди-
пломирала	 психологија	 на	 Меѓународниот	
Славјански	 Универзитет	 „Г.Р.	 Державин“	 во	
Битола.	 Авторка	 е	 на:	 „Тамбовските	 снегови“,	
роман	 (2015),	 „Писмата	 во	 библиотеката“,	 ро-
ман,	е-книга	(2016),		„Јас	во	суперлаТИв“	(2021),	
Гладоморје“	 (2021),	 „Три	во	 тринаесет“,	 збирка	
раскази	(2022).		Има	добиено	повеќе	награди	и	
признанија.
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„Третото“ – рече и фрли три идентични банкноти на 
масата. Старците со усниците на шишињата високо 
подигнати, возбудено се гледаа де во странецот де 
во банкнотите. Досега ова бил најголемиот влог во 
обложувањето на улицата Куентра.

„Жалам…“ – разочарувачки ја откри празната 
содржина на филџанот. Боемот не се задржа долго 
на чувството на загуба, погледна во утешната 
награда, Бенка, измолена во копнежот да се 
наслади, да го заборави поразот и тоа попладне да 
го означи со победа, каква-таква.

Импотентните старци можеа барем да си ги 
облизнат усните, замислувајќи го разголеното тело 
на Бенка похувано од влакнестото торзо на боемот. 
Низ сокаците во градот се шепотеше за моралот на 
Бенка, беше со пигмејски раст. Иако ја етикетираа 
како нископобудна и бесчестива, сите потајно ја 
посакуваа, ги посакуваа дури и влакнестите ‘ркулци 
на нејзините нозе и меѓуножјето кое секој втор 
жител на градот го посетил. Главната туристичка 
знаменитост. Но тие, во заедничките, простодушни 
полемики, упорно негираа дека и грешниците 
се родиле со срцево вибрато и се стекнале со 
способноста да сакаат, да љубат и да се заљубат.

Со тежок чекор, накривувајќи го следеше. Од 
раѓање едната нога ѝ беше покуса, но тоа не ја спречи 
да биде посакувана, мажите не ги интересираше 
симетријата, сѐ додека можеа да се изгубат во 
пошумениот рид помеѓу нејзините неидентични 
нозе и внатре да искиснат, да заборават на грижите. 
Старците ги следеа дури двајцата не станаа само 
помисла по визуелна дразба.

 Го стисна по раката, навестувајќи му дека го 
посакува. А сепак не можеше да му ја открие 
тајната за онаа глупава игра во која предмалку ги 
изгуби трите банкноти со насликан бразилски орев. 
Тоа топче кое Јустин го криеше и никој досега не 
го открил таа го чуваше внатре, во себе, помеѓу 
двете бујни топчести гради, и во него никој ниту 
погледнал, ниту го посакал, за разлика од двете 
раскошни, посадени со долги навртки на средината.

Бенка едвај чекаше да ја соблече облеката во 
неговата визба, приспособена како уметничко 
ателје. Да ѝ ги оцрта брадавиците со бојата на 
плунката, да ги мери пропорциите со дигнат палец 
и четкичка во раката, полузамижан на едното око. 
Браздата да ја исполни телесност и волуменот на 
влагата што ѕидовите ги тапетирала. Се разбира, 
на крај да ја кутне страсно помеѓу белите платна, 
валкајќи ѝ го телото во спектарот на виножитото 
што минуваше и мачно пенетрираше низ малиот 
прозорец. Таму скриени од светлината на светот да 
водат љубов до мугрите, како уште еден насликан 
акт, во надеж дека неговото внимателно око еднаш 
ќе го открие топчето помеѓу градите.

ОСУДЕНИ	ГРАДОВИ

Знаев градови опколени од ветер и шалитра,
градови кои изгледаа нејасно на утринското сонце 
како да се направени од стакло или од дијамант,
изгледаше како да се ронат како песочни замоци   

на морскиот брег,
тивки градови кои ги рушат своите урнатини   

од врвот на планините,
улици на кои моите чекори повторно зазвучуваа 
како храм проголтан од времето,
тркалезни шипки за огледало и огледални шишиња 
и умножена бесконечност што виси на тезгите  

како јоргован или солзи.
Чекорев по овие градови проколнати од времето 
за да бидат слика на самите себе,
горди градови на минатото 
кородирано до киселините на животот и војната,
скромни градови портретирани во очите на жителите 
изморени од непрестајна и бескорисна работа,
среќни градови погодени од лудилото на   

карневалот или џезот,
градови на чиста љубов како месечева светлина   

во тивките предградија,
градови тажни како матните води на реките   

што течат низ нив,
градови со толку многу лица и толку многу јазици 
што повторно зазвучуваат како бранови во моите уши.
Чекорев по овие градови кои се огледуваат   

во огледалото 
како магла во зора,
одев по нивните патишта од вар и песоци,   

високи стаклени згради
што сјаат на сонцето на моќта и парите,
градови горди на својата судбина на империја 
што чека да се појави бунт и да падне во заборав,
Чекорев по малите селца на внатрешноста 
ловен од стравот и распаѓањето,
градови од знамиња што се веат 
во некои други посреќни и насмеани времиња,
градови под влијание на историјата 
и на минатото што ги угнетува,
и чекорев низ градови нови, 
на нови луѓе кои си ги градат своите животи 
високо во планините,
но и во нив видов многу од тоа што го гледав кај човекот 
кој бараше искупување, но не можеше да го најде.

Одев многу, а и сè уште чекорам 
низ вистински градови и измислени, 
низ моите градови проколнати.

Препев од англиски на македонски јазик:  
Даниела Андоновска-Трајковска

Хозе Едуардо Деграсија
ПОЕЗИЈА

Хозе	Едуардо	Деграсија	(Порто	Алегре,	Бразил,	
1951)	 има	 објавено	деветнаесет	 книги	 раскази,	
поезија,	романи	и	книги	за	деца.	Преведува	на	
шпански	и	италијански	јазик.	

УДК 821.134.3(81)-1
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Дали книжевното огледало е одраз на вистинскиот 
лик на авторот? Стапнуваме ли со пишувањето храбро 
и бескомпромисно на животната отскочна штица или 
комфорно се криеме зад туѓите зборови? Дали со се-
кое парче текст се разголуваме себеси на нудистичка-
та плажа на емоциите и менталното здравје? Трчаме 
ли во својата удобна, само наша празнина, во сопстве-
ната носталгична тишина? Или залудно се напрегаме 
да ја разбереме сета човечка врева за да ја преточиме 
во парче молк што вреска... И најпосле, дали она што 
го пишуваме е осудено на отсуството на книжевна 
критика или, пак, на претенциозната, а дезориенти-
рана критика на македонската литература? Виолета 
Танчева-Златева, во функција на лекторка, секогаш 
била мојот прв критичар. Овој пат ја имам одговорно-
ста да ја рецензирам нејзината нова книга Раскази од 
минатиот век (Три, 2022). Танчева-Златева е редок 
бастион на македонскиот јазик. Таа би ме коригирала 
сега, па, наместо бастион веројатно би рекла бедем... 
Нејзината автентична љубов кон јазикот се чувствува 
низ секој поетски стих што го напишала (неколкупа-
ти е и наградувана: награда „Браќа Миладиновци“ на 
Струшките вечери на поезијата за 2015 година за нај-
добра книга за Година без лето; награда „Ацо Шопов“ 
на Друштвото на писатели на Македонија за најдобра 
поетска книга во 2018 година за Патот; награда „Ан-
тев златник“ на Меѓународната поетско-културна ма-
нифестација „Анте Поповски – Антево перо“ за 2022 
година за поетскиот ракопис Глуво време), во секоја 
проза (освоила четири награди на анонимниот кон-
курс за краток расказ на „Андриќеви денови на кул-
турата“ во Травник во 80-тите години; прва награда за 

проза на анонимниот конкурс на Независни изданија 
„Ѓурѓа“ во 1991 година за Книга на сонот), како и во 
секој миг од нејзиниот живот.

Имено, по осум поетски книги и по четиринаесет 
години од нејзината последна прозна книга, којашто 
беше роман за деца, Танчева-Златева ги публикува 
своите триесет раскази вкоричени меѓу скоро двесте 
страници, поделени во четири поглавја: „Меѓу сонот и 
јавето“, „Лица и наличја“, „По нишките на детството“ и 
„Егзистенцијалистички“. Во нив оваа, како што се на-
рекува и самата авторка, „жителка на минатиот век“, 
се обидува да ги отвори егзистенцијалистичките пра-
шања што ја мачат човечката душа, вешто бришејќи ја 
границата помеѓу нараторот и читателот, лутајќи низ 
времињата што се преклопуваат, топат или се анули-
раат меѓусебно. Низ триесетте раскази се преиспи-
тува односот кон минатото, сегашноста и иднината, 
прескокнувајќи го линеарниот принцип на сметање 
на времето на којшто е навикната западната циви-
лизација. Годишните премрежиња и општествените 
предизвици се вртат во маѓепсан круг, како танчарка 
во хулахоп што си ја бара сопствената оска. Исто како 
и времето, емоцијата во расказите е циклична. Всуш-
ност, во емоционалниот ролеркостер доминира ме-
ланхолијата како интуитивна проекција на новиот век. 

Оваа проза на Танчева-Златева на својот пиедестал 
го има хронотопот, којшто понекогаш функционира 
брливо како играчка во рацете на мало дете, за потоа 
систематично и уредно да ги одгатне конфигураци-
ите на времето и просторот низ јазичниот диксурс. 
Терминот хронотоп, што го користел Михаил Бахтин 
како централен елемент во теоријата за значење-

ВО ХУЛАХОПОТ НА ХУМАНИСТИЧКИТЕ И 
ЕТИЧКИТЕ ПРИНЦИПИ
(КОН „РАСКАЗИ ОД МИНАТИОТ ВЕК“ ОД ВИОЛЕТА ТАНЧЕВА-ЗЛАТЕВА, 
СКОПЈЕ: ТРИ, 2022)

УДК 821.163.3-32(049.3)

Осврт

Ана Јовковска
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то на јазикот и литературата, совршено заживува на 
страниците во Раскази од минатиот век. „Собрани 
под еден наслов, овие записи не можеа да бидат на-
речени никако поинаку освен Раскази од минатиот 
век. Зашто токму тоа ги обединува – времето кога се 
случени, изживеани и напишани, од една жителка на 
минатиот век“ (Танчева-Златева, 2022: 6). Низ време-
пловот на авторката ги пресретнуваме дилемите за 
домот, идентитетот, селото, комплексноста на градот, 
урбанофилијата, љубовта, современата капиталистич-
ка челуст, живеењето на автопилот, себереализација-
та, трката по успех, детството, староста, минливоста, 
заборавот... Многубројни се психолошките слоеви што 
оваа прозна книга ги допира, длабејќи низ значењето 
на македонските зборови. Но во тој раскошен хаос од 
емоции, текстот е педантно и прецизно структуриран. 
„Ваквата среденост на формата, но и содржинска стег-
натост на оваа книга ѝ дава редок и речиси старомоден 
изглед (со забелешка дека придавката „старомоден“ 
овде ја користам со амбиција да ја ослободам од неј-
зиниот толку доминантен негативен полнеж) наспроти 
поплавата од современи, често лежерно скицирани и 
недопеглани наслови на македонски јазик“ (Баковска, 
2022). И токму низ архаичните македонски бисери, низ 
јазичното богатство на Танчева-Златева, секој од нас 
се препознава во авторефлексивноста на авторката, 
почнувајќи од прологот на книгата насловен Стати-
стите на Трнорушка: „Метежно попладне во Скопје, 
некаде по 16:30 часот. Небаре пуштени од затвор, сите 
одеднаш јурнуваат по улиците за да зграбат уште не-
кој миг од денот пред неговото згаснување. Свежо 
вљубените, штотуку земените, тазе разведените, из-
мачуваните од брачните другари, младите амбициозни 
родители што ги разнесуваат децата по курсеви и по-
старите заборавени од веќе пораснатите чеда, снаите и 
свекрвите што се демнат да се навредат што поболно, 
момчињата и девојките здружени со немаштијата, со 
книгите и сонот за добар живот во лошиот свет, приг-
мечените во тесните станови, осамените во големите 
квадратури… Го зел Крале Марко боздоганот и ги раз-
бркува низ улиците. Дома! Што побрзо да се стигне 
дома“ (Танчева-Златева, 2022: 7). Во раскажувачката 
плетка особено доминира критика кон динамиката на 
современиот живот, технологијата и нејзината супери-
орност, затскривањето зад професионалните иденти-
тети, компензирањето со славата, бегството од себеси, 
отуѓувањето во лавиринтот на урбаноста, суровоста на 
градот, немилосрдноста на времето, магијата на вирту-
елната култура, култот кон новото и модерното... или 
како што вели промоторката на книгата, Елизабета Ба-
ковска: „Не секој човек ја доживува и не секој човечки 
живот ја преминува онаа симболична граница која од-
делува еден од друг век. Нашите генерации ја имаа таа 
можност да го доживеат преминот од дваесеттиот кон 
дваесет и првиот век. Искусувајќи го директно овој turn 
of the century, овој нов fin de siècle, не посведочивме 
ниту суден ден (како апокалиптичен крај на човештво-
то), ниту глобалистичка утопија на среќен, мирен и обе-
динет свет. Во првите секунди на новиот век, компју-
терите продолжија да работат и покрај сето брборење 
за можното поништување на нашите виртуелни мрежи 
од страна на милениумската бубачка“ (Баковска, 2022). 

Имено, од „жителката на минатиот век“ мајсторски се 
опишани црвот на сомнежот, реформите на времето, 
трансформацијата на културата, дигресијата на емо-
цијата, бледилото на животот и носталгијата кон ми-
натото. Во еден таков манир е илустрирана и духов-
ната состојба на нараторката која се губи себеси низ 
разулавената толпа, за истовремено да се пронајде во 
осамата и меморијата. „Како да бев невидлива. Сите 
итаа којзнае каде, како растревожени мрави во огро-
мен мравјалник. Како да удираа печати врз земјата, 
низ неа тупотеа девојки со штикли и со темна шминка 
на бледите, безизразни лица. Косите им беа собрани 
високо на главите. Скапа облека им висеше на слаби-
те тела. Каде им се насмевките? Каде им е џагорли-
вата веселост на младоста и безумната сигурност во 
себе?“ (Танчева-Златева, 2022: 29)

Конечно, Раскази од минатиот век е книга за от-
порот кон медиокритетското живеење, лишено од 
емоции. Освестувачки приказни за човекот и негова-
та празнина или некаков пркос за похуман свет. Овие 
раскази се вртат во хулахопот на хуманистичките, 
етичките и естетските принципи, обидувајќи се да нè 
научат дека живот може да биде едноставен и убав. 
Освртот кон книгата на Виолета Танчева-Златева ќе 
го завршам токму со зборовите на авторката: „Само 
најбаналните работи инаетливо му се опираат на за-
боравот“ (Танчева-Златева, 2022: 47). 

Користена	литература
Танчева-Златева, В. 2022. Раскази од минатиот 

век. Скопје: Три.
Баковска, Е. 2022 (необјавен текст од промоцијата 

на Раскази од минатиот век  во Скопје).

Ана	 Јовковска	 (Скопје,	 1982)	 е	новинарка,	 културо-
лог	и	авторка	на	повеќе	текстови	од	областа	на	ме-
диумите,	културните	идентитети,	креативните	инду-
стрии,	родовите	студии,	филмот	итн.
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ВЕТВИ	АЛИШТА						

Болката е најголема тогаш кога нема со кого да ја поделиш
Шнајдерот не ги крпи своите парталави алишта,
Секогаш муштериите се поважни,
За неговите безвредни парталави алишта нема време!?!
Затоа и мојот мантил од памтивек е закачен на закачалка 
зад врата.

Јас барам ривал,
Барам и тупа игла со којашто ќе крпам, 
Ќе ги крпам и парталите што надвиснале над мене
Висат од секаде од секоја страна, 
И дупки од молци се појавија на ракавите и на јаката. 

Дури и копчињата се искинати, 
Дали вреди да ги крпам овие партали?
Или подобро да купам нов мантил?
Не само мантилот, сите алишта ми се ветви,
Сѐ е искинато од секое алиште фали парче.

Нема ривал, 
Исто како што секоја нова облека нема да ја замени старата,
Но ќе го покрие ова голо тело.
Верувам 
Дека секое искинато парче од мантилот има своја вредност
Секое дупче од алиштата има свое значење,  
За секое надвиснато искинато парталче, има крик на 
плачење.

ЈАХТАТА	ЌЕ	МИ	ЈА	СПАСИШ

Се разбудив со нова надеж 
Во воздухот чувствувам надеж за нов почеток,
Адреналинот се дига и како јатаган ме крши,
Ме дели,

Исто како што сонцето и ноќта се делат 
И секојдневно се простуваат.

Тие се најдобри пријатели
Но ги дели месечината со завеса, 
Која непрестано се влече меѓу нив  
Де од едната страна де од другата страна,
И нив нешто како со сила од јатаган ги крши   
Но надежта нови нишки им нижи. 

Имам надеж дека не сум осамена 
Чувствувам јахтата ќе ми ја спасиш,
Ќе ги смириш бурите околу мене 
Со копје ќе одделиш осека од плима,
За да не прави бранови во водите
Сигурно цврста подлога ќе бидат и школките.

И ние сме како денот и ноќта
Час темни, час светли,
И ние сме како јахтата во морето
Која се лула од морската струја,
Но имаме надеж!?! 
Ќе ја надминеме и оваа бура.

НЕ	ТАГУВАЈ				 	 	 	

Кога ќе ми го видиш трупот во земја не е „Смрт“
И немој да плачеш,
Не прави му го ќефот на ѓаволот
Смртта е виножито од сродни души,
Кои во рајот го играат танцот на повторна средба.
Не тагувај, 
Трупот и ковчегот одат во земја и нека гнијат таму
Но духот мој лета високо над облаци,
Пристигна во Божјиот дом каде ме пречекуваат Светите,
И се радуваат за моето пристигнување.
Не тагувај,
Овде Серафимите и Ангелите,
Ги отвораат ширум вратите на небесната шир
Тука царува спокој за душа 
Се дише опиум за вечен мир.
Не тагувај,
И немој да плачеш
Солза бисерна нека не ти влажни лице,
Не гледај го трупот и ковчегот во земја 
Погледни во небо и пронајди ме во твоето срце.
Повторно ќе ти речам,
Не тагувај, 
Радувај се за мене и средбата наша на земјата
Помни ја секоја наша средба,
Расправија или тага 
На земјата не постои кантар на среќата.  
Од овој миг понатаму ќе ти бидам заштитник од небесата
И ќе те чекам таму до идната средба,
Чувствувам како да имам сила од килибар 
Со неа ќе те заштитам. 
Затоа не тагувај,
Смртта не е разделба,
Туку надеж за повторна средба.

ПОЕЗИЈА
Оливера Јовановска 

УДК 821.163.3-1

Оливера	Јовановска	е	родена	на	21	Јули	1970	година	во	Битола,	
Македонија.	Од	1986	година	живее	и	работи	во	Мелбурн,	Австра-
лија.	Во	2020	година	ја	објавува	збирката	поезија	„Неостварена	
љубов“,	 потоа	 „Магични	љубовни	 зборови“	 (2021),	 „Одмрзнати	
чувства“	(2022)	и	романот	„Лавиринт	на	вистината”	(2021)	на	ма-
кедонски,	на	англиски	јазик	и	(2022)	на	албански	јазик.	Нејзиното	
авторско	име	се	наоѓа	и	во	неколку	антологии	во	Македонија.		
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Смртта	нѐ	чекаше

По ваков снег 
пристигна и кај нас смртта
но веќе никој немаше дома.
Ја повикале комшиите 
да преноќи кај нив,
била упорна дека не е за таму
овде ѝ е добро
може да почека уште некој ден.
Кога се вративме 
седеше на скалите
лута како јасник
и тате сам ја извади секирата
и удри по најмалата топола.
Знаеше колкава е мерата...

Предоцна

Ти го предавам ова чекање
и оставам да ти биде доволно
за следните три раѓања.
Ќе дојдам како нов ден 
во кожа без сеќавања
и пак ќе биде залудно.
Отсекогаш било предоцна.
Секоја следна средба
е заборавен состанок
залудно потсетување, 
повторно задоцнување.

Будење

Се враќам откај самотијата.
Волци ме испраќаат со виеж
дури гората слегува од моите плеќи.
Ти ми чуваш стража,
месечевата прашина да ја додржам
со обете дланки.
Светат ноќите со спокој
оптегнати како кошула на жица
на врвот на надежите.

Тефтер

Пронајди го семејниот тефтер на умрени –
таму сѐ уште има страници
во кои не е напишано твоето име.
Остави го мастилото да се суши на ветрот
одбери земја за себе
и научи за почвата повеќе 
одошто знаеш за првите имиња од списокот мртовци:
Шека, Симо, Гуна, Наќе
читај и припомни си
земјата ги чува коските и спомените
со иста грижа како ти семејните дребулии.
Подолго и потрајно одошто успеваш 
да ги додржиш ѕидовите на домот исправени.
Цело наследство 
во еден миг се сведува 
на книшка со масни дамки и засушен восок,
залутани рецепти за зимница,
список за пазар и оценки на нечие дете.
Герас, Ѓорге, Ило
еден од низата си, 
ти говори дневникот на семејни имиња
и којзнае кој ќе го дополнува по тебе.
Кажувај ги гласно во земјата
гласот ќе си го познае коренот –
однекаде ќе изрти пролет
и нов живот и нов кладенец.
 

Недоорани	леи	со	надеж

Треви како војска исправени до реката
– почесна стража на копачот
што толчи камења во жито.
Радиото му порача на полето: 
„Тутунот и годинава не вреди 
две жолти банки“.
Сѐ што земјата ќе роди за бадијала 
има боја на злато.
Со таа мисла секој ден
одам до нашата нива
и пак ред по ред 
тврдата кора ја ријам
од меѓниот трап до врбата.
Тешко се наоѓа смисла:
има отворени конзерви,
загубена гумена чизма,
шраф за вентилот на пумпата.
„Може ќе ти треба, тате, 
кога ќе се сретнеме 
отаде вировите – загуба“.
Да го поставиме моторот 
и да пуштиме вода
додека ги ладиме главите
во недоораните леи со надеж.

ПОЕЗИЈА
Сузана Мицева

Нови членови на ДПМ

УДК 821.163.3-1

Сузана	Мицева	е	родена	на	18.01.1987	г.	во	Струмица.	Од	2006	
година	е	во	редовен	работен	однос	во	Тв	канал	ВИС,	регио-
нална	телевизија,	каде	што	е	главен	и	одговорен	уредник	на	
информативната	програма.	Била	дописник-репортер	за	Телма	
и	Канал5.	Учествувала	на	книжевни	работилници,	поетски	чи-
тања	и	фестивали	во	земјата	и	во	странство.	Досега	објавила	
пет	книги	поезија:	 „Студени	огнови“,	 „Мостот	на	копнежите“,	
„Молитвеник	од	претходниот	живот“,	 	„Тивко	како	молитва“,	
„Насмеани	стихови“.	Мицева	работи	и	како	сценарист.	Во	2015	
година	заедно	со	Иван	Котев	се	косценаристи	на	три	струмич-
ки	народни	приказни,	коишто	се	екранизирани	во	продукција	
на	зг	„Сцена“	и	Тв	канал	Вис.		Уредник	е	во	редакцијата	на	спи-
санието	за	наука,	литература,	култура	и	уметност	„Зенит“	и	е	
еден	од	организаторите	на	литературната	манифестација	 за	
деца	„Средби	под	јаворите	–	Видое	Подгорец“.	
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СИ	ЈА	СОНУВАВ	РОДНАТА	ЗЕМЈА

Летам со мојот авион
и гледам

надолу:
позната земја.

Виори во облаците се вијат,
Снежни вршки

длабоко 
долу

димат.
Прелетуваат бури – 
како светкавици

гори
‘рбетот 

на река
позната.

Земјата
в пролет дише,

расцутени,
се белеат полињата

и многу, многу езера
нѐ гледаат и воздишуваат

со сребрени очи
и модреста позлата.

Летам.

Како граната
ја сечам модрестата шир.

Потплашени,
облаците

бегаат
на групи,

разнежнет
се капам
во проѕирната

и ведра модрина
и дишам,

дишам – 
без прозорец – 

и го пијам модриот простор. 
Како на дланка – 

пригушени во полињата,
горат

со распламтени очи
села и градови.

− Еве го Дојран.
Се белее ‘рбетот на Беласица,
прелистувам страници
на спомени

и нова
херојска

историја.
Лерин,

Костур, 
Воден,

Охрид, Струга, Струмица,
Крушево,

Кукуш,
Солун,

Галичица,
Пирин, Пелистер,

Шар,
Модреат морските брегови 

и заливи.
Разбрав:
позната географија,
летам 

над родната земја.
И тоа во денови на крвави витлавици
кога
ни го пресекуваат патот за таму
наместени штикови

и телени мрежи.
Каква реалност смела!
Не сум

агент на „Стефани“
или кореспондент на „Ројтер“
и како така

ќе може
македонски патриот

да ја види,
неопстрелуван од гранати,

и тоа од својот авион,
својата земја?
Разбрав:

позната географија:
− Тоа е сон −
си ја сонував родната земја.

ПОЕЗИЈА-
ПОТСЕТНИК
Антон Попов

УДК 821.163.3-1
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На 5 ноември 2022 година почина писателот 
Благоја Иванов (роден на 4 февруари 1931 
година во Скопје). Благоја Иванов е македонски 
раскажувач, романописец, есеист, критичар и 
драмски автор. Завршил Филолошки факултет во 
Скопје. Бил соработник, уредник и главен уредник 
на Културниот сектор на Радио Скопје и директор 
на Телевизија Скопје и професор на Факултетот за 
драмски уметности. Бил уредник на списанието 
„Млада литература“ и главен и одговорен уредник 
на списанието „Разгледи“. Член на Македонскиот 
ПЕН центар. Бил претседател на Друштвото на 
писателите на Македонија. Член на ДПМ од 1958 
година. Добитник на наградите: „1 Мај“, на Недела 
на радиодрамата на ЈРТ, „Рациново признание“, 
„Кочо Рацин“. Автор е на книгите:„Седум умирања“ 
(проза, 1956), „Ноќ без починка“ (раскази, 1958), 
„Црвено рондо“ (раскази, 1964), „Патувања“ 
(лирски минијатури, 1969), „Ветрови“ (роман, 1969), 
„Соочувања“ (критики и есеи, 1971), „Три средби на 
разминување“ (радио и тв-драми, 1973), „Од онаа 
страна на заборавот“ (раскази, 1975), „Една година и 
цел живот“ (роман, 1978), „Современа драма и театар 
во Македонија“ (зборник, 1983), „Бланка“ (проза, 
1985), „Малата врата на надежта“ (раскази, 1985), 
„Маалски игри“ (роман за млади, 1989), „Чекање 
на зората“ (роман, 1998), „Сватови“ (раскази, 2000), 
„Сомнеж“ (роман, 2007), „Раска в грло“ (раскази, 2011), 
„Кораби“ (раскази, 2014), „Актери автори“ (осврти), 
„Птиците од дворот“ (раскази, 2015), „Скопски 
дамари“ (антологија, раскази, 2020) и други.

IN MEMORIAM: 
БЛАГОЈА ИВАНОВ

УДК 929Иванов, Б.

На 3 јануари 2023 година почина писателот 
Владимир Костов. Во 1977 година станува член на 
Друштвото за наука и уметност во Битола, во 1983 
година – член на Друштвото на писателите на 
Македонија, а во 2015 година е избран за почесен 
член на Македонската академија на науките и 
уметностите. Има објавено 17 романи, 10 збирки 
новели и раскази и 8 книги за деца и млади. Негови 
познати дела се: „Свадбата на Мара“, „Грешниот 
Захарија“, „Црквичето Четириесет маченици“, 
„Битолски триод“, „Сениште во град Битола“, „Тане“, 
„Дива мисла“. Неговиот роман „Свадбата на Мара“ 
(1968) како театарска претстава (1977) во изведба 
на Народниот театар Битола е изведувана речиси 
на сите театарски сцени низ поранешна Југославија 
(во Сараево, на Стериино позорје во Нови Сад, 
Дубровнички летни игри итн.).  Костов е добитник 
на повеќе награди и признанија, меѓу кои наградата 
на градот Битола „4 Ноември“, државната награда 
„11 Октомври“, „1 Мај“, наградата „Рациново 
признание“; наградата на Друштвото на писателите 
на Македонија „Ванчо Николески“; „Гоцева повелба“ 
за литературна дејност; наградите на Сојузот на 
здруженијата на наставниците по македонски јазик 
и литература и „Феникс“. За литературна дејност 
одликуван е со орден „Заслуги за народ со златен 
венец“.

IN MEMORIAM: 
ВЛАДИМИР 
КОСТОВ

УДК 929Костов, В.
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На 5 јануари 2023 година почина Стојан Кочов-
Рудин, македонски борец, писател и публицист, 
роден во 1930 година во село Турје, во егејскиот 
дел на Македонија. Како борец на ДАГ, Кочов беше 
учесник во Граѓанската војна во Грција (1946-1949). 
Школуван во СССР и во Југославија тој беше посветен 
на одбележување, објаснување и анализирање 
на војната, на барањето на идентитетот. Автор е 
на 25 книжевни дела од кои 20 се преведени на 
англиски јазик, а во кои доминира „егејската тема“ 
во македонската книжевност: „Нова година во 
земјанките на Грамос“, „Талкачи“, „Коба и гнев“, 
„Низ сенките на прогонството“ (избрани новели и 
раскази), „Битките на македонските генерации под 
Грција низ туѓите идеологии“, „Воинот и Маргарите“, 
„Гробарот од Лерин“, „Идеолошкиот активизам над 
Македонците под Грција“, „Едновековно молчење 
(1913-2013)“, „Билет во еден правец“, „Потомците 
се враќаат дома“, „Казна без вина: слово за 
братојадство и патот на проколнатите, Балканска 
сага, Македонците низ пеколот на црвеното 
губилиште“, „Јамка“, „По магистралата на злото виа 
Костур-Иркутскаја област“, „Турјанска свадба“, 2Без 
вина виновни“, „Другата страна на историјата“, „Билет 
во еден правец“, „Балканска сага“, „Потомците се 
враќаат дома“ итн.

Матеја Матевски за Благоја Иванов:

„Благоја Иванов раскажува живо, ин-
тересно, течно. Тоа раскажување е мо-
дерно и по јазик, и по стил, и по 
композиција, тоа е современо и по ду-
ховните преокупации и сензибилитетот. 
Тоа е економично, згуснато, одмерено, 
во него осаменичкото медитирање ја до-
полнува пластиката на расказот, по-
лемичниот, вжештен дијалог сиот е во 
функција на духовното ангажирање, по-
етските пасажи, во кратки, брзи и че-
сти проблеснувања му даваат сочност и 
убавина на романескното ткиво“.

Милан Ѓурчинов за Владимир Костов:

„Од тишината и притивнатоста на вна-
трешноста и малограѓанскиот живот, од-
далечен од книжевните средини на глав-
ниот град, во втората половина на шее-
сеттите години започнува да ги објаву-
ва своите романи еден необичен автор,  
Владимир Костов. Во неговите хибридно 
испишани романи се мешаат реалноста и 
фантазијата, гротеската и ирационално-
ста. При сета необична стилска струк-
тура, романите на Костов содржат во 
себе недвосмислен јасен и непомирлив 
етички ангажман и протест против ново-
поникнатите  разлики и неправди помеѓу 
луѓето.“ 

Раде Силјан за Стојан Кочов:

„Со изострено чувство за селектив-
ност на одредени настани, личности и 
процеси, авторот на романот ‘Талкачи’ 
отворено и смело говори за идеалите и 
заблудите на нашите борци, раководени 
од други влади и туѓи команди во Гр-
ција... ‘Талкачи’ е потресна приказна 
за вербата и измамата, за сонот и на-
дежта, за љубовта и занесот кон свети-
те идеали на Татковината“.

IN MEMORIAM: 
СТОЈАН КОЧОВ

УДК 929Кочов, С.
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КРАТКИ ВЕСТИ ОД МАКЕДОНИЈА

ОДБЕЛЕЖАНА 50-ГОДИШНИНАТА ОД ТВОРЕШТВОТО 
НА ТОЦИНОВСКИ
Во рамките на програмата за чествување, на 7 но-
ември во организација на ЈОУ Библиотека „Гоце 
Делчев“ – Гевгелија, беше одбележана 50-годиш-
нината од почетокот на творештвото на Васил То-
циновски. Настанот, збогатен со звуците од гитара-
та на Теда (Теодора Гошева Капсарова), беше от-
ворен од страна на директорот на ЈОУ Библиотека 
„Гоце Делчев“ – Гевгелија, Стефан Марковски, кој 
потсети на јубилејот на Тоциновски од издавањето 
на неговата прва поетска книга „Тајна во сонот“ во 
1972 година. 

ЧЕСТВУВАЊЕ НА АЦО ШОПОВ
На 12 декември во Градската библиотека „Браќа 
Миладиновци" во Скопје напладне се одржа че-
ствување на Ацо Шопов, по повод 40 години од 
неговата смрт. За великанот на современата маке-
донска поезија, зборуваа Веле Смилевски и Мари-
на Мијаковска. Настанот го водеше и воведен збор 
имаше Братислав Ташковски, а стихови од Шопов 
интерпретираше актерот Андреј Серафимовски.

ПРОМОЦИЈА НА ЗБОРНИКОТ „„МАКЕДОНСКА 
КНИЖЕВНА АРХИВА: ОД РАКОПИС ДО ДИГИТАЛНА 
КУЛТУРА“
На 20 декември во Институтот за македонски ја-
зик „Крсте Мисирков“ беше промовиран Зборникот 
на трудови од меѓународната научна конферен-
ција „Македонска книжевна архива: од ракопис до 
дигитална култура“ во издание на Институтот за 
македонска литература. Промотори беа академик 
Марјан Марковиќ и проф. д-р Весна Мојсова-Чепи-
шевска.

ДОДЕЛЕНА НАГРАДАТА „„БЕЛИ МУГРИ“ ЗА МЛАД 
АВТОР
На 22 декември во ЈУ Дом на култура „Кочо Рацин“ 
во Скопје се одржа свечено доделување на награ-
дата „Бели мугри“ за млад автор дo 35-годинешна 
возраст, што оваа година ѝ припадна на авторка-
та Рената Пенчова за поетскиот ракопис „Точки во 
бескрајот“. Наградата беше доделена на манифе-
стацијата „Денови“ што установата ја организира 
традиционално и е посветена на раѓањето на по-
етот Кочо Рацин.

НАГРАДА „„ПЕГАЗ“ ЗА НАЈДОБАР НЕОБЈАВЕН РОМАН 
ЗА 2022 ГОДИНА
Победник на четвртото издание на книжевната 
награда „Пегаз“ за најдобар необјавен роман за 
2022 година е ракописот со наслов „Зелениот дво-
рец“ од авторот Сибо. На годинашниот конкурс за 
наградата за најдобар необјавен роман на година-
та – „Пегаз“, се пријавија и учествуваа 38 ракописи. 
Жирито беше во состав: Владимир Јанковски (пи-
сател и добитник на наградата „Роман на година-
та“ за 2020 година), Елизабета Баковска (писател-
ка и книжевна теоретичарка) и Бисера Бендевска 
(уредничка во издавачката куќа „Арс Ламина“). 
Конкурсот го организираат издавачката куќа „Арс 
Ламина“ и Фондацијата за унапредување и промо-
ција на културните вредности „Славко Јаневски“. 
Наградата „Пегаз“ се состои од паричен износ од 
90.000 денари и објавување на победничкиот ро-
ман во посебна едиција.

„„ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ЗА НЕОБЈАВЕНА ПОЕМА ЗА 
ЗОРАН АНЧЕВСКИ
Универзитетскиот професор, поет и преведувач е 
добитник на наградата „Григор Прличев“ за најдо-
бра поема во ракопис за 2022 година, за делото 
„Коњски житија“, којшто конкурирал под шифра 
„Џамбаз“. Организатор на конкурсот е Центарот за 
култура „Григор Прличев“ од Охрид.

ЕСЕИ НА ГОРАН СТЕФАНОВСКИ НА ФРАНЦУСКИ 
ЈАЗИК
Есеи на Горан Стефановски се објавени на фран-
цуски јазик под наслов „Пофалба на обратноста“ 
(„Éloge du contraire“). Издавач на книгата е куќата 
„За момент“, а е објавена по иницијатива на пари-
ската установа „Куќа на Европа и Истокот“ (Maison 
D’Europe et d’Orient), а со поддршка на францу-
скиот Национален центар за книгата, македонско-
то Министерство за култура и на Универзитетот 
Крајст Черч од Кен-
тербери.
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ХРОНИКА НА ДПМ

ЛИТЕРАТУРНА СРЕДБА СО ОЛГА ПАНКИНА
Во Друштвото на писателите на Македонија, на 4 
ноември 2022 година се одржа литературна сред-
ба насловена „Ден на македонската книга на руски 
јазик“ од преведувачкиот опус на Олга Панкина. На 
средбата зборуваа Влада Урошевиќ и Венко Андо-
новски. Олга Панкина е позната руска македонистка 
и преведувачка, поетеса, сликарка, популаризатор 
на македонската култура во Русија. Нејзиниот нау-
чен интерес лежи во доменот на современиот маке-
донски јазик, лексикографијата, теоријата и практи-
ката на преведување од и на словенски јазици.

„„ПОЕТИТЕ НА СКОПЈЕ“
На 11 ноември 2022 година во просториите на ДПМ 
по повод Денот на ослободувањето на Скопје беше 
одржана манифестацијата „Поетите на Скопје“, на 
која  настапија 34 македонски автори. Во својата по-
здравна реч претседателот на Друштвото проф. д-р 
Христо Петрески меѓу другото, искажа уверување 
оти ваквото празнично одбележување ќе прерасне 
во традиционална поетска средба. Македонската 
метропола е омилена и присутна тема во многу сти-
хозбирки, раскази, романи, драми, есеи и патописи, 
рече модераторот проф. д-р Васил Тоциновски со 
трајни естетски вредности во тековите и резулта-
тите на современата македонска литература. Дела 
што составуваат своевидна лирска биографија  на 
скопските луѓе, настани и времиња кои некогаш 
биле живот. 

ПОМОЦИЈА НА РЕВИЈАТА „„СТОЖЕР“
На 6 декември 2022 година, во просториите на 
Друштвото на писателите на Македонија се одржа 
промоција на ревијата „Стожер“ на ДПМ за 2022 го-
дина. На промоцијата се обратија Христо Петрески, 
претседател на ДПМ и Славчо Ковилоски, главен и 
одговорен уредник на ревијата (повеќе на стр. 4).

ИЗБРАНИ СЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДРУШТВОТО НА 
ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
На состанокот на Претседателството на Друштвото 
на писателите на Македонија, одржан на 6 декемв-
ри, со тајно гласање беа избрани новите членови на 
Друштвото на писателите на Македонија: Ирена Јур-
чева, Сузана Мицева, Милена Ристова-Михајловска, 
Ахмет Селмани, Владо Јаневски, Габриела Стојано-
ска-Станоеска, Сашо Огненовски, Славица Урумо-
ва-Марковска и Игор Анѓелков.

ЛИТЕРАТУРНО ЧИТАЊЕ ВО ГОСТИВАР
На 12 декември во Домот на културата во Гостивар 
се одржа литературно читање на кое настапија: 
Христо Петрески, Кристина Николовска, Горјан Пе-
тревски, Сена Ариф и Лулзим Хазири. На литератур-
ното читање присуствуваа и ученици од основните 
и средните училишта од Гостивар. Организатори на 
литературното читање се Градската библиотека од 
Гостивар и Друштвото на писателите на Македо-
нија.

ПРОМОЦИЈА НА ЗБИРКАТА ПЕСНИ „„ПРЕОБРАЗБИ“
На 15 декември во просториите на ДПМ се одржа 
книжевна средба и промоција на најновата стихоз-
бирка „Преобразби“ од Весна Ацевска. Модератор 
на настанот беше Елена Пренџова, а за творечкиот 
пат на Весна Ацевска зборуваше Бранко Цветкоски. 
Книгата ја претставија Весна Мојсова-Чепишевска и 
Владимир Мартиновски.

ВРАЧЕНА НАГРАДАТА „„ДАНИЦА РУЧИГАЈ“
На 27 декември беше врачена наградата „Даница 
Ручигај“. Добитник на наградата е поетесата Вања 
Изова Велева за книгата „Место за бегство“. Све-
ченоста беше збогатена и со промоција на книгата 
„Посеани соништа“, во која се објавени песни од 
сите досегашни добитнички на наградата „Даница 
Ручигај“: Елена Пренџова, Бистрица Миркуловска, 
Њерка Тот Наумова, Билјана Станковска, Марина 
Мијаковска, Мирјана Тренчева, Њубинка Донева и 
Вања Изова Велева. Книгата „Посеани соништа“ ја 
промовираа Христо Петрески и Кристина Николов-
ска.

ХРВАТСКО-МАКЕДОНСКА ТАНГЕНТА И ДПМ 
ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
На 28 декември здружението Хрватско-македон-
ска тангента и Друштвото на писателите на Ма-
кедонија потпишаа Меморандум за соработка. Тој 
беше потпишан во просториите на писателската 
асоцијација во Скопје 
од страна на Њупчо 
Арсовски, поранешен 
амбасадор и одгово-
рен за меѓународна 
соработка на Хрват-
ско-македонска тан-
гента и Христо Петре-
ски, претседателот 
на ДПМ.
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Јован	Павловски,	Слободан	Мицковиќ	и	Салвадор	Дали,	меѓу	другите	−	јануари	1971,	Париз,	салон	Мона

Славко	Јаневски,	Јован	Стрезовски,	Данило	Коцевски	и	Трајан	Петровски,	од	лево	на	десно

Антон	Попов	и	Никола	Јонков	Вапцаров
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МЕТАНОЈА

ВРЕМЕПЛОВ

Пред	290	години:

„Овој псалтир на пророк цар Давид е на мене, по 
милоста божја митрополит Скопски господин Ки-
рил. И тогаш (патријаршискиот) престол го зазема-
ше господарот мој Арсениј Четврти – во годината 
Господова 1733“ (Запис на руски печатен псалтир)

Пред	150	години:

Ѓорѓија Пулевски го објавил своето прво дело, нас-
ловено како: „Речник од четири јазика  (1. Српско-ал-
бански. 2. Албанско-арнаутски. 3. Турски. 4. Грчки)“ 
во Белград. Всушност, станува збор за петјазичник, 
бидејќи во колоната на српскиот јазик е содржан 
лексички материјал паралелно и од македонскиот 
и од српскиот јазик. Со тоа, Пулевски го започнал 
своето книжевно патешествие во следните речиси 
две децении. Зад неговото име стојат учебникар-
ски, лексикографски, граматичарски, поетски, исто-
риски, етнографски и поетски објави. 

Пред	70	години:	

Започна да излегува „Разгледи“, списание за лите-
ратура, уметност и култура. Најпрво се појави како 
седмичен додаток за уметност и култура на вес-
никот „Нова Македонија“, а од јануари 1954 годи-
на прерасна во самостојно списание. Прв главен и 
одговорен уредник на „Разгледи“ беше Владо Ма-
лески.

Излезе првиот број на „Просветен работник“, вес-
ник на просветните, научните и културните работ-
ници на Македонија. Како главен уредник се јави 
Сарџо Исовски.

Пред	50	години:	

Во ноември, во Радовиш се одржани првите „Кара-
манови средби“, уметничко-научна манифестација 
организирана во чест на македонскиот поет и учес-
ник во Народноослободителната борба Ацо Кара-
манов (1927-1944).

Премиерно беа изведени: пиесата „Ѕидот, водата“ 
според драматизацијата на романот „Големата 
вода“ од Живко Чинго во режија на Бранко Став-
рев (МНТ); драмата „Вишновата градина“ од Антон 
Павлович Чехов, во режија на Тодорка Кондова-За-
фировска (Драмски театар); операта „Илинден“ од 
Кирил Македонски (МНТ); гротескната трагедија 
„Хамлет од Долно Гаштани“ од Иво Брешан, во ре-
жија на Њупчо Тозија (Драмски театар).

Во Братислава, Словачка (тогашна Чехословачка) 
е одржана првата манифестација Денови на маке-
донската култура. Манифестацијата беше замис-
лена како можност за претставување на македон-
ското уметничко творештво и културно наследство 
пред странската публика. Подоцна, вакви Денови 
се одржаа во Франција (1977), Велика Британија 
(1979), Австралија (1982), СССР (1983) итн.

Во Тетово беше одржан симпозиумот „Кирил Пеј-
чиновиќ и неговото време“, по што беше објавен и 
зборник со трудови на 221 страна. Редакцискиот 
одбор на симпозиумот го сочинуваа: Панче Киров-
ски, Харалампие Поленаковиќ и Трајко Стаматоски.


