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ПРЕДГОВОР 

 

За Списанието за култура – литература, драмска уметност, филм и 

издаваштво „Современи дијалози“ 2022 година е јубилејна година и токму 

поради тоа и покрај востановената практика списанието да излегува еднаш 

годишно, оваа година од печат излегуваат два броја – бр. 10 и бр. 11, и двата со 

финансиска поддршка на Министерството за култура. Имено, првиот број на 

списанието излезе во 20131 и од тогаш па до сега бележи забележителен развој и 

во поглед на бројот на застапени автори од земјата и во бројот на страници2 и во 

бројот и видот на рубриките3 и во ликовните решенија4 и во отворањето на 

списанието кон светот5 преку застапување на значајни и реномирани странски 

автори во превод на македонски јазик6 и во бројот на соработници7 и пријатели 

на списанието и во проширувањето на редакцијата со меѓународен уредувачки 

одбор8 и уредувачки совет9 и во поглед на достапноста до читателите, бидејќи 

покрај во печатена форма, списанието е достапно и на вебстраницата на 

                                                 
1 „Современи дијалози“ бр. 1 излезе во 2013 година во редакција на: Зоран Пејковски, главен и 

одговорен уредник и проф. д-р Валентина Гулевска, Панде Манојлов, Добре Тодоровски, Валентин 

Светозарев. Во 2014 и 2015 година, редакцијата беше збогатена и со нови членови и тоа: Петре 

Димовски, Кире Неделковски, Милица Радевска, Љубица Солак и Весна Мундишевска-Велјановска. 

Во периодот 2016-2020, списанието го уредува нова редакција во состав: Весна Мундишевска-

Велјановска, главен и одговорен уредник и редакција составена од Петре Димовски, проф. д-р 

Златко Жоглев и проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска. Од 2021 па до сега, проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска е главен и одговорен уредник, а во редакција се: Весна Мундишевска-

Велјановска, проф. д-р Силвана Нешковска и Елизабета Јончиќ. 
2 „Современи дијалози“ бр. 1 од 2013 има 82 страници, а последниот бр. 9 од 2021 – 308 страници. 
3 „Современи дијалози“ бр. 1 од 2013 почна со 4 рубрики и тоа: Поезија, Проза, Интервју и 

Критики, а денес прилозите се објавуваат во 9 рубрики и тоа: Поезија, Проза, Драма, Интервју, 

Акценти, Прикази, осврти, критики, рецензии,..., Преводи/ препеви, Паралели и Литература за 

деца и млади. 
4 „Современи дијалози“ бр. 1 од 2013 има ликовно решение само од еден ликовен уметник, а во 

последниот број 9 од 2021 год. претставени се дела од 6 ликовни уметници. 
5 Денес списанието се промовира и патува и надвор од земјата. 
6 Во „Современи дијалози“ бр 4. од 2016 година за прв пат се објавени странски автори во превод 

на македонски јазик. 
7 Денес „Современи дијалози“ остварува соработка со повеќе книжевници и преведувачи во светот, 

на пример за списанието бр. 9 остварена е соработка со вкупно 23 преведувачи и тоа не само од 

Македонија, туку и од Србија, Шведска, Саудиска Арабија, Италија, Шпанија, Полска, Франција и 

други. 
8 За прв пат, „Современи дијалози“ доби меѓународен уредувачки одбор во 2019 година и тоа со 

реномирани книжевници и универзитетски професори, доктори на науки од Словачка, Кина, Босна 

и Херцеговина и Русија, Србија, Саудиска Арабија, Велика Британија и Монголија, а денес тој 

одбор е проширен и со член од Јапонија и САД, односно е во следниов состав: проф. д-р Звонко 

Танески (Словачка), Раед Анис Ал-Јиши (Саудиска Арабија), м-р Жарко Милениќ (Русија и Босна 

и Херцеговина), проф. д-р Тземин Итион Тсаи (Тајван, Република Кина), проф. д-р Том Филипс 

(Велика Британија), вонр. проф. д-р Михо Нонака (Јапонија и САД), Искра Пенева (Србија), проф. 

д-р Су Џен Лин (Тајван, Република Кина). 
9 Уредувачкиот совет како орган на Македонското научно друштво – Битола за прв пат почна да се 

објавува во списанието од 2018 година, односно од бр. 6 (Состав на Уредувачкиот совет од 2016-2020: 

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, претседател; Петре Димовски; Весна Мундишевска-

Велјановска; доц. д-р Сашо Кочанковски и доц. д-р Невена Груевска; Состав на Уредувачкиот 

совет од 2020-сега: д-р Никола Главинче, претседател, проф. д-р Наташа Мојсоска, д-р Екатерина 

Михељкис, проф. д-р Лидија Стефановска, проф. д-р Марија Котевска-Димовска) 
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Македонското научно друштво10, но и во воведувањето на импресум на 

англиски јазик11 кое се наметна како потреба поради тоа што во последните 

неколку години списанието е редовно промовирано на различни значајни 

светски книжевни портали, а тоа е дел и од домашните библиотеки на значајни 

странски поети и писатели, уредници, приредувачи, издавачи, преведувачи, 

книжевници. Благодарение на строгиот селективен пристап на пристигнатите 

трудови, одличната соработка со истакнати книжевници, списанија, преведувачи 

и уредници ширум светот и секако континуираната поддршка на Министерството 

за култура на Република Северна Македонија и раководството на Македонското 

научно друштво – Битола, „Современи дијалози“ денес е реномирано и значајно 

списание во национални и интернационални рамки со свој препознатлив 

концепт и дизајн и со актуелни содржини кои имаат високи научни и естетски 

вредности и кои се објавуваат во редовните рубрики. И бидејќи секоја година и 

со секое издание на списанието воведуваме нешто ново, со особена радост 

истакнуваме дека оваа јубилејна година ја промовираме рубриката Литература 

за деца и млади во која се сместени прилози од наши истакнати автори за деца. 

Целта е да се популаризира овој жанр како исклучително тежок, но и 

маргинализиран во нашето општество. Исто така, сакаме овие содржини да ги 

доближиме и до помладата читателска публика преку соодветна промоција во 

основните училишта, бидејќи до сега списанието беше насочено кон академската 

заедница, книжевниците, уметниците, културните работници, средношколците и 

возрасната популација. Во осумте рубрики на „Современи дијалози“ бр. 10 

(Поезија, Проза, Литература за деца и млади, Драма, Интервју, Прикази, осврти, 

книжевни критики, рецензии..., Преводи/ препеви и Паралели) застапени се 

вкупно 54 книжевници (подредени по азбучен редослед) и 8 ликовни уметници 

(6 се наши познати уметници, а 2 се од Египет и Албанија-Косово), односно 33 

македонски автори и 21 автор од 15 земји во светот и тоа: Мексико, Шведска, 

Канада, Саудиска Арабија, Франција, Босна и Херцеговина, Русија, Хрватска, 

Кина, САД, Србија, Бугарија, Словенија, Финска, Куба благодарение на 13 

преведувачи од Северна Македонија, Мексико, Египет, Куба, Словенија и 

Шведска, односно: Јард Ајала, Даниела Андоновска-Трајковска, Лидија Димковска, 

Лилјана Дирјан, Богомил Ѓузел, Ши Јонгао, Елизабета Јончиќ, Весна Мундишевска-

Велјановска, Силвана Нешковска, Борче Панов, Нора Утман и Ивица Челиковиќ. 

Корицата ја дизајнираше Весна Мундишевска-Велјановска со слика од познатиот 

ликовен уметник и универзитетски професор д-р Бурхан Ахмети (Композиција 

1, 80Х120 цм. акрил на платно, 2015). 

На читателите им посакуваме да уживаат во ликовните дела на Бурхан 

Ахмети, Ниче Василев, Јасер Гаеса, Мајлинда Келменди, Љубица Мешкова 

Солак, Олга Панкина, Нела Петровска и Димитар Солаковски чии слики 

претставуваат најава за содржината на секоја од рубриките; во поезијата на: 

Славица Дабевска Ќировска, Трајче Кацаров, Стефан Марковски, Никола 

Маџиров, Петар Наневски, Силвана Нешковска, Олга Панкина, Зоран Пејковски, 

Милица Радевска, Гордана Стојаноска и Биљана Т. Димко; прозата на: Даниела 

Андоновска-Трајковска, Петре Димовски, Димитрие Дурацовски, Златко Жоглев, 

                                                 
10 https://mnd-bitola.mk/tag/sovremeni-dijalozi/ 
11 Импресумот и на англиски јазик заедно со биографските податоци на членовите на редакцијата 

и на меѓународниот уредувачки одбор почна да се објавува од бр. 8, односно од 2020 година. 
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Томислав Османли, Игор Поп Трајков, Михајло Свидерски; драмата на Марјан 

Анѓеловски, литературата за деца од: Љубинка Донева, Никола Илијовски, 

Весна Мундишевска-Велјановска, Горјан Петревски, Стојан Тарапуза; интервјуто 

на Диме Ратајкоски со Хабиб Тенгур од Париз, Константин и Мостаганем кој 

два пати бил гостин на Струшките вечери на поезијата, стручните и научните 

текстови на: Јованка Денкова, Елизабета Јончиќ, Марија Младеновска Димитровска, 

Елена Пренџова, Бобан Ристевски, Мирјана Стојановска, Васил Тоциновски; 

преводот на Зора Русомарова. Читателската публика ќе има можност за естетско 

доживување и на современата светска книжевност преку поезијата или прозата 

на: Јаред Ајала од Мексико, Ида Борјел од Шведска, Џорџ Елиот Кларк од 

Канада, Хавра Ел-Хемили од Саудиска Арабија, Абу Зубиер од Франција, 

Хакија Кариќ од Босна и Херцеговина, Тин Лемац од Хрватска, Зу Лианан 

(Кина), Кетлин Марис Палтринери (САД), Иво Мијо Андриќ (Хрватска), Жарко 

Милениќ (БиХ и Русија), Билјана Миловановиќ Живак (Србија), Аксинија 

Михаилова (Бугарија), Власта Младеновиќ (Србија), Алеш Мустар (Словенија), 

Душко Новаковиќ (Србија), Виктор Радун Теон (Србија), Рејчел Роуз (Канада), 

Аки Салмела (Финска), Јурај Толентино Хевија (Куба), Џанг Џи (Кина). 

Изразуваме срдечна благодарност до авторите, соработниците, читателите 

и до сите љубители на уметноста поради кои и постои ова списание!  

 

Битола, мај 2022  

 

Ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, главен и одговорен уредник 
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PREFACE 

 

The year 2022 for the Magazine for Culture – Literature, Drama Art, Film and 

Publishing Contemporary Dialogues is a jubilee year and because of that, despite the 

established practice of publishing the magazine once a year, this year with the 

financial support of the Ministry of Culture two issues are published – No.10 and 

No.11. The first issue of the magazine was published in 201312

1 and as of that year there 

has been a remarkable development in terms of the number of contributors from our 

country; the number of pages13

2; the number and type of rubrics14

3 and art solutions15

4; the 

accessibility of the magazine by admitting contributions from important and renowned 

foreign authors worldwide16

5 via the translation of their works into Macedonian17

6; the 

number of collaborators18

7 and friends of the magazine; the expanding of the editorial 

board with international editorial board members 19

8 and editorial council20

9; the 

accessibility of the magazine to its readers due to the fact that, in addition to its printed 

version, the magazine is also available in an electronic format on the website of the 

Macedonian Science Society21

10 – Bitola; the introduction22

11 of an imprint in English 

which has emerged as a necessity because in the last few years the magazine is 

                                                 
1

12 "Contemporary Dialogues“ was first issued in 2013 (editors: Zoran Pejkovski (editor-in-chief), Valentina 

Gulevska, Pande Manojlov, Dobre Todorovski, Valentin Svetozarev). In 2014 and 2015 Petre DImovski, 

Kire Nedelkovski, Milica Radevska, Ljubica Solak and Vesna Mundishevska-Veljanovska joined the 

editorial board. From 2016-2020 the magazine is edited by Vesna Mundishevska-Veljanovska – editor in 

chief and Petre DImovski, prof. d-r Zlatko Zhoglev and prof. d-r Daniela Andonovska-Trajkovska, and 

from 2021-until now, the editorial board is as following: prof. d-r Daniela Andonovska-Trajkovska, 

Vesna Mundishevska-Veljanovska, prof. d-r Silvana Neshkovska and Elizabeta Jonchikj. 
2

13 “Contemporary Dialogues” No1 has 82 pages, and No 9 published in 2021 has 308 pages. 
3

14 No1 has 4 rubrics (Poetry, Prose, Critics and Interview) and we have 9 rubrics today (Poetry, Prose, 

Drama, Critics, Interview, Accents, Translations, Parallels and Children’s literature.  
4

15 “Contemporary Dialogues” No1 has introduced one artist to the audience, and in 2021 there were 6 

artists presented. 
5

16 The magazine is worldwide promoted. 
6

17 “Contemporary Dialogues” No 4. from  2016 published foreign authors in Macedonian translation for 

the first time.  
7

18 “Contemporary Dialogues”  today cooperates with numerous authors and translators in the world, for 

instance, for the magazine No 9 in 2021 we have collaborated with 23 translators from North Macedonian 

and: Serbia, Sweden, Saudi Arabia, Italy, Spain, Poland, France etc.   
8

19 For the first time, in 2019, “Contemporary Dialogues”  has got international editoral board – renowned 

authors, university professors from Slovakia, China, Bosnia and Herzegovina and Russia, Serbia, Saudi 

Arabia, great Britain and Mongolia and we have another member from Japan-USA today: Zvonko 

Taneski, Assoc. Prof. Dr. (Slovakia), Raed Anis Al-Jishi (Saudi Arabia), Žarko Milenić, MSc. (Russia, 

Bosnia and Herzegovina), Tzemin Ition Tsai, Full Prof. Dr. (Taiwan, Republic of China), Tom Edward 

Philips, Prof. Dr. (Great Britain), Miho Nonaka, Assoc. Prof. Dr. (Japan and USA), Iskra Peneva (Serbia), 

Su Jen Lin, Full Prof. Dr. (Taiwan, Republic of China).  
9

20 Editorial Council of Macedonian Science Society – Bitola was published in 2018 (No 6) as part of the 

magazine (Editorial Council 2016-2020: Daniela Andonovska-Trajkovska, Assoc. Prof. Dr.  –  president, 

Petre Dimovski, Vesna Mundishevska-Veljanovska, Sasho Kochankovski, Assoc. Prof. Dr., Nevena 

Gruevska, Assist. Prof. Dr; Editorial Council in 2021-now: Nikola Glavinche, PhD., president, Natasha 

Mojsoska, Full Prof. Dr. Ekaterina Miheljkis, PhD. Lidija Stefanovska, Assoc. Prof. Dr. Marija Kotevska-

Dimovska, Assoc. Prof. Dr.). 
10

21 https://mnd-bitola.mk/tag/sovremeni-dijalozi/ 
11

22 We have started to publish the introduction of an imprint in English with the information about the 

editors since 2020 (No.8).  
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regularly promoted on various important world literary portals, and is part of the 

personal libraries of important foreign poets and writers, Nobel award candidates, 

editors, redactors, publishers, translators, writers. Thanks to the strictly selective 

approach to all contributions, the excellent cooperation with renowned writers, 

magazines, translators and editors around the world and, of course, the continuous 

support of both the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia and the 

management of the Macedonian Science Society – Bitola, Contemporary Dialogues 

today is a renowned and important magazine in national and international context with 

its own recognizable concept and design and contemporary content in its rubrics with 

high scientific and aesthetic values. 

Given that every subsequent year, in each new issue of the magazine we 

introduce some novelty, we are particularly pleased to announce that this jubilee year 

we are introducing the Children's literature rubric, which contains articles by 

Macedonian prominent authors for children. The goal is to promote this extremely 

challenging, and, at the same time, marginalized literary genre in our society. 

Considering the fact that the magazine so far has been targeting primarily the 

academia, writers, artists, cultural workers, high school students and the adult 

population, with the newly introduced rubric we wish to bring the content of the 

magazine closer to the younger readership via appropriate promotion in primary 

schools. The eight rubrics of Contemporary Dialogues No. 10 (Poetry, Prose, 

Children’s Literature, Drama, Interview, Short stories, Overviews, Literary criticism, 

Reviews ..., Translations/ Poetry translation and Parallels) feature a total of 54 writers 

(arranged in an alphabetical order) and 8 artists (6 of whom are famous Macedonian 

artists, and 2 are from Egypt and Albania-Kosovo). In other words, 33 of the authors 

are Macedonian authors and 21 of them come from 15 different countries in the world 

(Mexico, Sweden, Canada, Saudi Arabia, France, Bosnia and Herzegovina, Russia, 

Croatia, China, USA, Serbia, Bulgaria, Slovenia, Finland and Cuba). Also, 13 

translators who come from North Macedonia, Mexico, Egypt, Cuba, Slovenia and 

Sweden were involved in the translation activities for the purposes of this new issue of 

the magazine. The cover, which was designed by Vesna Mundishevska-Veljanovska, 

features a painting by the famous artist and university professor, Dr. Burhan Ahmeti 

(Composition 1, 80X120 cm. Acrylic on canvas, 2015). 

It is our hope that the readers will enjoy the artistic work of Burhan Ahmeti, 

Niche Vasilev, Yasser Gaessa, Majlinda Kelmendi, Ljubica Meshkova Solak, Olga 

Pankina, Nela Petrovska and Dimitar Solakovski, as the paintings of these artists serve 

as an announcement of the content of each of the rubrics. The poetry rubric includes 

verses by Slavica Dabevska Kjirovska, Trajche Kacarov, Stefan Markovski, Nikola 

Madzirov, Petar Nanevski, Silvana Neshkovska, Olga Pankina, Zoran Pejkovski, 

Milica Radevska, Gordana Stojanoska and Biljana T. Dimko. The prose rubric 

includes prose by Daniela Andonovska-Trajkovska, Petre Dimovski, Dimitrie 

Duracovski, Zlatko Zhoglev, Tomislav Osmanli, Igor Pop Trajkov, Mihajlo Sviderski; 

the drama rubric includes plays by Marjan Andjelovski; the children’s literature rubric 

includes works by: Ljubinka Doneva, Nikola Ilijovski, Vesna Mundishevska-

Veljanovska, Gorjan Petrevski, Stojan Tarapuza; the interview rubric includes Dime 

Ratajkoski's interview with Habib Tengur from Paris, Konstantin and Mostaganem 

who was a guest at the Struga Poetry Evenings twice so far; and the specialized and 

scientific articles of Jovanka Denkova, Elizabeta Jonchikj, Marija Mladenovska 
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Dimitrovska, Elena Predzova, Boban Ristevski, Mirjana Stojanovska, Vasil Tocinovski; 

the translation rubric includes a translation done by Zora Rusomarova. 

With this issue of Contemporary Dialogues the readership will have an 

opportunity for an aesthetic experience of contemporary world literature through the 

poetry or prose written by Jared Ayala (Mexico), Ida Borjel (Sweden), George Eliot 

Clark (Canada), Havra El-Hemili (Saudi Arabia), Abu Zubier (France), Hakija Karikj  

(Bosnia and Herzegovina), Tin Lemac (Croatia), Zu Lianan (China), Kathleen Maris 

Paltrineri (USA), Ivo Mijo Andrikj (Croatia), Zharko Milenikj (BiH and Russia), 

Biljana Milovanovikj Zhivak (Serbia), Aksinija Mihailova (Bulgaria), Vlasta Mladenovikj 

(Serbia), Alesh Mustar (Slovenia), Dushko Novakovikj (Serbia), Victor Radun Teon 

(Serbia), Rachel Rose (Canada), Aki Salmela (Finland), Juraj Tolentino Hevia (Cuba), 

Zhang Zhi (China). 

We express our heartfelt gratitude to the authors, collaborators, readers and all 

art lovers for whom this magazine actually exists! 

 

Bitola, May 2022 

 

Full prof. d-r Daniela Andonovska-Trajkovska, editor in chief 
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ПОЕЗИЈА 
 

 

 

 

Бурхан Ахмети, "Relations", акрил на платно, 2018 
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Славица Дабевска Ќировска                                    Slavica Dabevska Kirovska 

УДК 821.163.3-1 

 

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 

 

 

ПИСАНИЕ 

 

Бијат камбани, повик за одишка,  

се собрале, та натежнале горчини, 

патот низбрден, лизгав 

тесни ходници и замислен челад. 

Вик молбен, строј оросен, замислен  

Повик за отписание на грешноста 

на солза одбрусена 

на болка нечуена, 

Тишина, роси замисла  

минува иста горчина 

Пригушената болка е заедничка 

светлината на испомош, далечна 

допир на старецот семоќен  

Жива сум,  

пригушена светлина, озарува 
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Жива сум,  

Одлепувам усни стресни 

До кога, молбен вик? 

Писание! 

Душевен клик, живот, правдање... 

Писание...............! 
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Трајче Кацаров           Trajche Kacarov 

УДК 821.163.3-1 

 

ПЕСНИ ЗА ГОЛИОТ ЖИВОТ 

 

*** 

Доаѓа голиот живот и му вели  

На животот во изобилство: 

„Поскапоцен сум од тебе!“ 

Овој, сака да му се спротивстави  

Но, нешто му влегува во окото 

Поради тоа не може да види  

Како гладот, болеста и стравот  

Ги симнуваат шапките пред војната. 

 

 

***             
Голиот живот ги остава  

Облеката, куќата и колата  

И заминува на пат 

Зимата го пресретнува и му вели:  

„Не ќе изджиш долго, ќе смрзнеш!“ 

Летото го пресретнува и му вели:  

„Не ќе издржиш дoлго, ќе изгориш!“ 

А голиот живот  

Најголемиот почитувач на човекот  

Продолжува понатаму 

Сигурен дека нема да падне 

Во рацете на стравот 

 

 

*** 

Голиот живот  

И животот во изобилство 

Одат заедно  

Попат разговараат 

Наеднаш животот во изобилство  

Свртува надвор од патот 

Некој од некаде му го гаси сонцето. 

 

 

***                  

Голиот живот се среќава 

Со голиот полжав 

Братски се прегрнуваат 

Оставајќи зад себе траги 

Што се разминуваат. 
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*** 

Животот во изобилство 

Не сака да се сретне 

Со голиот живот  

Голиот  живот 

Не сака маска на лицето 

И едниот и другиот 

Го прават тоа на свој начин 

Не е сè до човекот. 

 

 

*** 

„Ја знаеш ли вистината 

за животот?“ – прашува  

животот во избилство 

„Вистината сум јас!“ - одговара 

голиот живот 

„Тоа е точно и точно не е!“ - му вели 

животот во изобилство 

Притоа нешто му паѓа од устата 

За тоа не треба да се зборува 

 

 

***                   

„Знаеш ли што е тоа сон?“ - прашува 

животот во изобилство 

„Сон, тоа сум јас!“ – одговара  

голиот живот 

Во разговорот без прозевка 

Денот секогаш задоцнува без причина.  

 

*** 
Голата вода  

Му се умилкува на голиот живот 

Голиот живот  

Ѝ се умилкува на голата вода 

Некому тоа му доаѓа преку носот. 

 

 

*** 

Некои сакаат  

Да го нападнат голиот живот 

Одназад 

Тоа можат да го направат 

И однапред 

Доволно е некој да помисли 

Дека сè му е јасно  
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Стефан Марковски          Stefan Markovski 

УДК 821.163.3-1 
 

Од поемата „Алгоритмеа“ (Полица, 2022) 
 
II. ARS DIONYSICA VS. ARS APOLLONICA 
 
*** 
 
Од грлото на небесата  
Се вдаде јазикот Татков  
И ни нечујно, ниту премногу звучно 
Го пронижа речението: 
Ако си поет, ќе умираш подолго од животот  
а ќе имаш онолку животи 
колку песни 
се Едно со телото мое 
кое и самото повторно Едно е. 
Тоа беше прво и последно,  
И тогаш сфатив  
Токму тогаш сфатив 
Наспроти сè што чинев дотогаш 
Колку тоа Бог е недореченост, и вера  
И храброст да се чекори. 
Тогаш сфатив: 
Возвишеноста на поетот 
Некогаш мора да се врати  
Во утробата на играта; 
Предиграта на зборовите  
Некогаш мора да ја врати кулминацијата  
Наречена хумор 
Или можеби само скромност  
Што ќе шепне: 
Јас сум смртен 
И токму затоа живеам во бестрав; 
Моето присуство ќе недостига  
Само на оние што ме разбираат, 
Моите планини постојат и ќе постојат 
Сè додека се овде моите долини и реки. 
Боготворената уметност 

Постои заради обичноста 
Обичноста е овде заради човекот 
Човекот е тоа заради инстинктот  
По кој и јас еднаш напишав  
Еден тежок, дрзок 
Неелегантен  
Просто катастрофален  
Стих кој е далеку,  

Предалеку од мојот максимум  
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Велам кој  
Не за да создадам комплетен човек од него 
Само да нагласам дека  
Е можно да дише  

Во согласност со инстинктите  
А ако е така,  

Тоа би можеле да го потврдат и критичарите што уживаат 
Во старо вино и како Бакх следат сè 
Од висините на Парнас  
Осоколени по критериумите како јастреби    
На секој билбил со 
Макар и потфатен глас. 
Потоа се случи 
Израсна или прозрачи 
Еден друг стих 
Буквално одникаде, сосема природно,  
Можеби и прехрабро  
Беше уште полош 
Но барем со стил  
И не бараше да е центар на внимание. 
По разум беа слични 
По талент препознатливи  

Секој на свој начин 
– Колеги по инстинкт.  

Стигна и трет 
Нешто поколеблив 
Но веќе стигна, и  
Нејќеше да се види тоа 
Па за да го скрие тоа 
Го покани четвртиот, за кој се испостави 
Дека е во друштво на  
Уште тројца, па и повеќе 
Отмени стихови со став 
Налик Кит Марлоу и Шекспир  
И тогаш колебливоста  
Под притисокот на стварноста  
Со стил се распарчи  
На декалион молекули. 
Тоа може да го потврдат 
Оние кои знаат што е хемија,  
Мета(де)конструкција, 
И слични п(р)ороци. 
Го засакав последниот 
Беше осми или деветти  
Отиде зад сите нив 
Ги надмина за светлосни години 
А сите беа во него 

– Суперпозиција на технѐ, епистеме и фронезис 
Скршени во микропарчиња  
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Како фотони или улици од мало предградие 

Веднаш до железницата. 

Го прашав за име 

Рече се викал Старост 

Не прашај што можам јас за тебе, рече 

Прашај се себеси колку би чинел 

Твојот живот кога би бил стих  

Кога би бил најдобар можен стих, на пример 

Во вторник попладне во три 

На триста чекори од железничката  

Наспроти кафеаната на Лу Рид 

И на триесет од породилното  

Од каде врнат полуправи низ сè што живот не е  

Не на комплетни луѓе 

И на книгите што единствено ги знам комплетно 

Како Бог душата, ѓаволот намерата и  

Вкусот на виното помеѓу 

Најдобро познат за 

Професионално пијаниот поет 

Кон кого итав со мисла дека допрва ќе се запознам. 

Кога стигнав, првата реченица му беше 

Дека љуби од срце, ракопис и дроб. 

Го прашав за името на љубената и тој изусти Цироза. 

Останав да висам во неговиот живот  

Како и сè друго 

И по разочарувачки кратко 

Тие двајца мораше да се разделат 

Тој немаше причина за пишување 

Таа немаше каде.  

Беше понеделник 

А, таа, Цироза, му беше нешто како лута. 

Рече нешто од типот – не ѝ ги почитува плановите  

Рече ѝ го троши времето 

И излезе.  

Тргна да си ги види другите љубовници 

Од Керуак до Песоа, преку Вилијам С.  

Па ѝ текна да наврати уште еднаш, можеби за крај.  

Додека чекореше сфати дека бие силно неделно сонце 

Прејако за да остане лута  

Или за да живее во незаборав  

Пресилно сонце да си под него. 

Да не го заборавам неговиот епитаф  

Рече да се напијам една за неговата душа  

Кога следен пат ќе наминам  

Откај кафеаната на Лу Рид. 

Оттогаш не го видов  

Професионално пијаниот поет  

Колку оттаму и да минував.  
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Никола Маџиров           Nikola Madzirov 

УДК 821.163.3-1 

 

ЕПОХИТЕ НА КОПНЕЖОТ 

 

Стојам притаен 

како галеб кој чека рибата да летне. 

Патници со исти завети и очекувања 

се менуваа на пристаништето, 

годините бавно се лизгаа по едрата 

како дождовница по лошо нивелирана патека. 

Епохите на копнежот завршуваа зад хоризонтот, 

во селото на брегот каде една старица ноќе 

ги криеше парите во марамата што 

некогаш ја покриваше нејзината коса. 

 

 

СОВРШЕНОСТА НА ЗАБОРАВЕНИТЕ 

 

Границите се вовлекуваа во мене 

како зрак 

во очите на убиен елен. 

Мојот поглед пловeше низ дождовницата  

во празните црепови, 

сеќавањата минуваа низ моите гради  

за да ги истераат заостанатите зборови. И мојата кашлица 

беше повик кон некого кого го нема. 

 

Можев да спијам врз клупите на кревкото сведоштво, 

да сочувствувам со знамињата што се веат без ветрови 

и да не ја живеам совршеноста 

на заборавените. Можев да молчам 

иако не сум сретнал икона 

со прст врз усните на светецот. 

 

 

ОБИЧНАТА ЛЕТНА НОЌ 

 

1. 

 

Така изгледа обичното летно заноќување: 

прељубницата излегува на балконот 

во свилена ношница трепетот на ѕвездите  

што го пропушта, гранче паѓа од клунот на  

птицата што заспива пред да го изгради домот, 

еден војник го спушта државното знаме 

со писмо од мајка му во џебот и 
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атомските проби во утробата на земјата 

тајно ги оживуваат мртвите. Некој во мигот 

тивко ги толкува византиските неуми, 

друг ги преправа егзодусите на балканските 

и граѓански војни во името на универзалните 

вистини. Во фабричките дворови  

спијат статуите на учесниците во  

поништените револуции, врз складните  

гробови пластичните цвеќиња ја губат  

бојата, а природните формата,  

и ова спокојство на мртвите  

од кои сме се простиле,  

не е наше. 

 

 

2. 

 

Во селото со три осветлени прозорци 

една бајачка ги предвидува само  

оздравувањата, не и заболувањата.  

Брановите исфрлаат шишиња 

цело море што можат да го впијат во себе, 

стрелката од знакот за задолжителен правец  

покажува кон Бог, 

рибарот откинува парче од небото  

фрлајќи ја јадицата кон реката,  

сиромашно дете ја бара Малата Мечка  

и планетата од која би сакал да потекнува, 

пред прагот на убиецот со алиби  

еден пердув се обидува да летне. 

Така изгледа обичното летно заноќување. 

Градот согорува во црвенилото на месечината 

и противпожарните скали чиниш водат кон 

рајот, дури и тогаш кога сите  

се  

  симнуваат  

                   по  

                       нив. 
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Петар Наневски               Petar Nanevski 

УДК 821.163.3-1 
 

СОНЦЕРТ 

 

Корени на небото 

 

Корените на небото во моите очи ’ртат  

со боја на свежо модриње и злато 

крај изворот денот во кругови врти 

во песна се отвора патот. 

Маглите во пределот насмевот го кршат 

и овде-онде го прскаат полето со злато 

без никој јас за смрека сам се свршив  

а сами си бевме сватови... 

Но корењето на небото ’рти во моите очи  

и прави пат низ кој се сака и пати 

крај изворот денот арабески точи 

од врели бои модриње и злато.  

 

Нота 

 

А кога те однесоа чекорите  

околу мојата куќа ох 

како ме штрецна музиката 

на тие твои опули што 

низ календарот ми зашетаа 

голести сликца од жени што  

со по еден скок цвеќе по небото  

со по друг божици слегоа по земјата  

А се стремев да бидам ѕвезда  

и ти се така како стихотворба  

да ме повторува 

 

Дијана во лов  

 

Низ пејзажот актови вјасаат  

и сите Дијана ја фалат. 

Погоре огнови гасат 

Подолу страсти се палат  

Во очите срни и рози 

која од која посвидна  

Ловците фатиле пози 

Надежта остана идна.  
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Силвана Нешковска       Silvana Neshkovska 

УДК 821.163.3-1 

 

ПРОТЕСТНА НОТА 

 

Секоја година на ист датум 

Градот  

ни испраќа протесна нота 

за нашето отсутно присуство  

во неговото сегашна минатост 

 

Секоја година на истиот датум  

место демант 

им испраќаме допис со извинување  

на сите викенди осудени на домашен притвор 

на сите средби несудени  

со пријатели чии патиштата не се вкрстиле со нашите 

на сите разговори кои не сме ги почнале  

а комоли завршиле 

и на улиците, плоштадите и мостовите 

на сите протестни маршеви и паради 

кои се надевале на нашите транспаренти 

на сите концерти и концертни сали 

чии дразби не ни ги допреле сетилата 

и на сите чаршии, музеи и тврдини  

сите цркви и милениумски крстови 

кои се молеле за нашите молитви  

на сите кејови и кањони  

што ни го нуделе безрезервно и својот тек и струите свои 

на сите спортски сали и арени 

и на сите одржани и откажани натпревари и турнири  

кои не чекале на трибините. 

 

Секоја година на истиот датум 

Градот нè потсетува 

дека сегашност е само еден миг 

во кој отсуството е секогаш неоправдано. 

 
 

КАКО ДОЗНАВ  

 
Дознав дека нешто се заговара  

во свиoците на артериите и вените 

кога километрите застана меѓу нас 

и нè чуваа затворени во различни мозочни хемисфери 

јас во левата, ти во десната 

јас во потрага по себе  
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во центрите за говор и слух 

ти во исчекување да се најдам 

и таму да те најдам и тебе  

за да се вратам со совршена моторика и реторика 

и да кажам ДА  

на спојувањето на генетските кодови 

и создавањето на новите хромозоми. 

Дознав дека не ни можат ништо 

ни милјите воздушна линија 

растегнати од исток кон запад во недоглед 

кога брзав да ти пратам неколку збора  

во кои ја отворав душата  

и од неа ги ронев сите црвени и бели крвни зрнца  

за да можам ноќе да легнам  

спокојно да заспијам 

како во мајчината плацента 

обвиена со дел од твоето клеточно ткиво  

што го праќаше да ги прелетуваа  

океаните и континентите 

за да стигне до мене и да ми донесе  

капка од твојата есенција 

Тогаш сфатив зошто морам што поскоро да се вратам назад 

а кога застанав во вртлокот на разбудената природа 

и нурнав длабоко во твоите зеници  

знаев дека крвотокот ќе ме однесе право  

во белодробието, па во десната комора   

и дека таму ќе пулсирам  

до последниот здив 

 

 
МЕТАМОРФОЗА 
 

Во деновите на метаморфоза 

топев тони железо 

со голи раце 

се претворав во врисок 

способен да ги пробие  

сите звучни бариери 

и да ги дупне сите звучни тапанчиња 

 

Во деновите на метаморфоза 

гледав како заминувам од себе 

чекорејки неспретно по една тенка жица 

што ги врзала облаците за земјата 

за да не одлетаат 

гледав како се распрснувам  

врз млакоста на неколку 

рамнодушни сведоци 
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назначени да ме следат  

по службена должност 

 

Во деновите на метаморфоза 

Не знам како, но 

на крајот пак  

го наоѓав патот за назад 

и место орден за херојство  

добивав шоља кафе  

и силно верував дека станувам 

подобра верзија од себе. 
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Олга Панкина                            Olga Pankina 

УДК 821.163.3-1 

 

ОБЛАК, ЕЗЕРО, КУЛА 

 

Еве пред тебе: облак, езеро, кула, 

простор колку може да фати око. 

Целата слика иако во омарнина се лула 

е стварна, а не е измислена од Набоков. 

 

Се слуша од шумскиот осоен строеж 

гласот на кукавицата, болен и остар. 

Почнуваш извиците да ги броиш 

и тоа значи дека стануваш постар. 

 

Не верувај ѝ, таа знае само да лаже, 

не гледај го часовникот, затвори очи. 

Кога стоиш така, времето веќе не важи, 

сега тоа никаков пат тебе не ти сочи. 

 

И кога се губат тие облак, езеро, кула 

и допирот со светот пропаѓа, ете, 

бројачот веднаш се ресетира на нула, 

сѐ почнува одново, пак ти си дете. 

 

 

ПОЕТСКИ НАТПРЕВАР 
 

Некаде во вонземниот простор 

натпревар на поети од васиона. 

Го читаат ова и она. 

Просто. 

 

Свесен кварц од маглина на Орион 

рецитира веќе една година. 

Трча и бодина. 

Сон. 

 

Наместо читање надреалист од Вега 

експлодира и понатаму 

се распрска на атоми. 

Шега. 

 

Најпознатиот поет од Алдебаран 

не сака да покаже своја мајсторија 

пред неподготвена аудиторија. 

Скаран. 
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Некој вели: ајде на јадење право. 

Следуваат аплаузи 

и кафе-паузи. 

Браво. 

 

Поет од Алфа Кентаур кој личи 

на слузеста мрежа од ќелии 

гласно нешто вели и 

квичи. 

 

Од Земја настапува Ли Бај. 

Еден катрен – четири стиха. 

Станува тихо. 

Крај. 

 

 

КРУШИ, ПРАСКИ И ЦРЕШИ 

 

Ќе се вратиме, еден ден ќе се вратиме, 

ќе долетиме или ќе дојдеме пеши 

во среќните денови од судбината пратени 

со круши, праски и цреши. 

 

Ќе се вратиме во зелените планински шуми 

што горат под пеколните сончеви ласки 

каде долу езерото успивачки шуми, 

кон круши, цреши и праски. 

 

Каде со мирис на процутено цвеќе 

неподносливо жешка среќа нѐ гуши, 

каде сѐ уште има непостоечки веќе 

цреши, праски и круши. 
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Зоран Пејковски            Zoran Pejkovski 

УДК 821.163.3-1 
 

РАЗГАТКА НА УБАВИНАТА 

 

Убавината не сакала да биде убавина 

таа отсекогаш сакала да биде љубов, 

и жената сама не избрала да биде жена 

таа би сакала да биде тело на љубовта. 
 

Ни љубовта, а уште помалку жената 

не посакувале да не постои граница, 

помеѓу телото и воздишката во него 

како небо и земја во едно зрно живот. 
 

Тоа што од надвор се допира и се гледа 

во невидливото проглед исцибрува, 

жената е висок космос од душа и тело, 

универзум од зрно љубов што го раѓа. 
 

 

ЖЕНАТА И ОКЕАНОТ 

 

Месечината и океанот 

убавината ја споделуваат со плима, 

жената и универзумот 

љубовта ја крунисуваат со живот.  
 

Умира говорот во длабочините, 

животот на брегот не излегува, 

таму зборот ја носи убавината, 

тајната останува неизговорена. 
 

Половина тело, половина магија, 

вештината на големата тајна, 

предлабоко е во длабочините, 

предалеку во височините.   

 

 

ПАТОТ НА МОЛСКАВИЦАТА 

 

Доаѓа блесокот - 

те заслепува, 

доаѓа гласот - 

те занемува. 
 

Ако недостасува маѓија 

нема ни убавина. 
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Кога ќе надојде бура 

и громотевиците ќе проговорат, 

жената е убавото тело на молњата 

што се бакнува со океанот.  

 

Патот на молскавицата 

не е долгата трага што развиделува, 

таа е во најтенката линија, 

во дното на утробата што блеснува. 

 

 

СОНЧЕВА РЕВОЛУЦИЈА 

 

Може да се загосподари 

со светлините на градот, 

и голема блескава топка 

да се стркала во ноќта, 

ама само утрото прави ден, 

само сонцето носи пролет. 

 

Љубовта е сончева револуција, 

триумф на убавината, 

сите сончеви мени ги носи 

и сите темнини ги развиделува, 

крева бранови под клепките, 

како возбудлив подвиг на океаните. 

 

Женствената ерупција на убавината   

одново ја воспоставува гравитацијата, 

кога ќе се изгуби рамнотежата - 

духовната статика на телото. 

 

 

СВЕТО ПИСМО 

 

Колку вредела златната ризница 

на преподобниот мудар Соломон 

кога ја сретнал убавата Суламка 

во сувите ридје на пустината. 

 

Векува векум Песната над песните 

милениумски расте со убавината 

светот да ја открива тајната 

кога девојката станува жена. 

 

Убавината станува божество 

душата храм на светлината 
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цело царство во еден поглед 

жешко лето во еден допир. 

 

Не ќе биде свето ни писмото 

во светата книга на времињата 

ако не постои скала од восхити 

до вишните височини на небесата. 

 

 

ЖИВОТВОРНО СЛОВО НА УБАВИНАТА 

 

Жената е книга секогаш отворена 

со промисла и мудрост на вдах божји, 

за оној што го животворува словото. 

 

Сите билки бликнати во светлини рајски 

опсипани со миск и мирис на вечноста,  

збрани во едно тело со дух и душа. 

 

Еден ангел престорен во бела птица 

ги прелетува небеските урнебеси, 

да зачне жена во утробата на земјата. 

  

Да животвори словото 

по сите благосвети, 

љубов светот да го освојува. 

 

Со раѓањето и смртта се размножува, 

жената е света вода што ги прочистува 

телесните страсти на оплодувањето. 
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Милица Радевска            Milica Radevska 

УДК 821.163.3-1 
 

ПРИВИД 

 

Некој верува 

Ако се поткачи на каменот 

Ќе изгледа поголем, 

Ќе може посилно да викне 

Да го слушнат  

И оние што се на крајот 

Од редот кротки верници 

 

Ајде!!!, си велиш 

Поткасај си го јазикот 

Плукни си в пазуви 

Некој да не ти ја сети мислата 

Да те пресретне во погледот 

 

Секој си има право 

Право или криво- 

да не те погодува 

Секој си има право 

И правото и кривото 

И сувото и суровото 

Еден ден во оган ќе ги фрлат 

 

Некој верува дека 

Ништо не е менливо 

 додека е во светлината 

наместо крилја и восочни потпетици 

елеватор го носи до 100 кат 

горе-долу 

горе-долу 

и сѐ така 

сѐ додека не се спушти во мезанинот 

додека не го прошверцуваат 

низ блиндирана врата 

И пак така 

Горе-долу 

Горе-долу 

Си шетка по катовите 

Ги менува посоките 

Изигрува 

Зејгора 

Вејврни капајца 
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ОБЛАКОТ И МЕСЕЧИНАТА 

 

Облакот и месечината 

Си играат 

Се надмудруваат 

Толку лесни на догледот 

Толку крути на дофатот 

Се стаписаа пред ѕвездата 

Што ги одмина во сјајот. 

 

 

ДИЈАЛОГ 

 

Зборувавме вчера на телефон точно 48 минути и 23 секунди 

И денес зборуваме точно 30 секунди подолго 

Што кажавме, колку докажавме 

За миг сѐ е јасно и солзите се потврда на спознанието 

Телефонот се исклучи 

Прекини во линиите 

Телефонот повторно ѕвони 

Долги, и сѐ подолги приказни преку телефон 

А стари и прастари крикови во глуво доба 

НЗС на две жени на телефон 

Во право е оној што те пресретнува во мислата 

-стој! и број ги обидите на залажувања  

Дека слободната волја  

Е хуманизација на припратени глуварчиња. 

 

 

СТРЕЛБИ И ДЕЛБИ 

 

Бес се римува со фес и со вресок 

И со ситна песок што ти ги дразни табаните 

И те премачкува со триста четки и бои 

Лесно е подлога на свесно 

На избрани именители и делители 

На спокојно вовлекување под тишината 

И бесно и лесно често се мешаат  

Кога по трагата осамнува трага 

Не толку драга за денот што бликнал 

Во срцето распукано од стрелби и делби. 

 

 

ВО 2022 - ДВЕ 22 

 

А може и 20 

Помалку и повеќе 
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Кус е фитилот  

На лековерното 

Играње театар 

Во која улогите се 

Пофалбата и глупоста 

Во 2022 -две 22 

А може и 20 

Остаток и делител 

Се палат светилките 

На огнот 

Што никој не го спотнува 

Се пали и гаси 

Наративниот грч 

Да ме има и да ме нема!?! 

Пет фигуративни прашања 

На забревтаната вест... 

Во разденувањето 

Во раздавањето 

На поразените суети 

Небото останува исто 

Бурата ќе збрише сѐ 

Паднатиот лист 

подгазен  

бара ветер во градите. 

 

 

ФЕЈСБУК КОНЕКЦИЈА 

 

На Фејсбук малку верски празници,  

икони и суеверие, лајкнете го постот ако верувате, 

а многу малку божествено во нас 

многу поплаки и реклами, вулгарности, пцости и гадости 

редовно некролози, воајеризам,  

сообраќајни прекршоци, 

многу, многу ужас и смрт 

а малку божественото во нас 

На телевизија вирални серии 

 склеротични информации 

наврапити гости, порно-сесии за малолетници до 12 години 

цртани филмови со демагогија што вреска 

а Ивица и Марица биле приказни за плашење мали деца 

Интернетот флуоресцентно експлодира 

од жолтиот печат на човечкото безумие 

од фотошопирани муцки  

провиснати од зајадливи нискости 

Никаде, ама баш никаде го нема божественото во нас. 
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Гордана Стојаноска                 Gordana Stojanoska 
УДК 821.163.3-1 

 

Извадок од поемата „Клучевите“ 

 

Ergo sum... (Јас сум…) ПРВ ДЕЛ 

 

Која сум, што сум и од каде сум, кажи,  

Ти, чија мудрост светла не знае за брег,  

речи, не штеди срце, не ме куражи  

и нека стежне на товарот и тој тег.  

 

Каква ли плот и каква крв, каква коска  

и каков ген опак во мене е вѕидан?  

Кај почнува и кај клони мојта оска, 

на што сила мрачна сонот мој е предан?  

 

Во реки крв и солзи родена ли сум?  

Ме задои ли жлезда од која отров тече?  

Ме створи ли космосот со некој наум?  

Или како змиска кожа, само ме соблече?  

О, речи ми, послушај мој крик!  

Не сум ли на пеколот штитеник?  

 

Зошто, за земја парче, војна видов јас,  

кај со крв го појат, со коски го сеат  

и велат, се бијат тие, се борат за спас,  

а јас знам, над тој гној, ништо не ќе жнеат.  

 

И видов војник како сони и во сон  

како плаче, липа зашто дете убил! 

Во сонот му ѕирнав и видов како он  

за душата тажи што си ја погубил.  

 

Видов како брат си погребува брата  

и со рака со која го убил сирак теши!  

Видов како, изневерува верата! 

Видов љубов што лаже, со умисла кај греши! 

 

Исполни ми желба и проговори! 

Нека погоди, нека разори!  

 

Изворот мој, над суровост ли протече?  

Од кој корен зол никна мојата рода?  

Имаме ли небо ѕвезди да облече  

или со неа и јас во амбис одам...  
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Корените мои... Ме распара зборот.  

И како клопче трн, со крвава трага  

по усниве пројде, го изгасна жарот  

во мене што тлее со својата снага.  

 

На апсурд ли сум дете, безимен ли створ,  

на гневот ли отпадок или ќорсокак сум слеп? 

Зар - наследник на тиранин или злотвор?  

Кој пред мене бил и напред оди, толку свиреп?  

 

Ги снема... во очај прошепотив...  

Ко капка роса, ги изгубив...  

 

Не, ни во мигот на сомнеж тежок, горлив,  

да напуштам битка јас не сторив чекор,  

не лечев рани и мечот мој горделив  

не го спуштив, прав беше тој во непокор.  

 

Но, ко тајна, коренот, без лице, без збор  

го изгуби во мракот моето око 

низ страници стрмни на бескраен понор.  

Ми остана копнеж што боли жестоко... 

 

И ми рече, невиденото око ти длаби,  

занеменото, нечуеното уво бара,  

со безгласен вресок исцеден низ заби,  

нереченото грлото сурово ти пара.  

 

Но чуј ме, ти! Тајна не постои  

верна, на желба да се сокрие.  

На мислата светла надеж дои,  

за денот во кој ќе се открие.  

 

Зар слепиот не сака да напушти мрак,  

да не биде воден ко последен сирак?  

Зар немиот не сака да крикне од бол  

во грлото проклет да разврзе јазол?  

Зар глувиот не сака да дочуе крик  

на тешка штама да не е заробеник?  

 

А таа е слепа и нема и глува...  

Неволен е силник во својата снага,  

од отров свој отруена боледува,  

живее таа во ненапишана сага.  

 

Ти не барај сега несудена болка.  

Зачувана мисла непролетан е сокол.  

Неговиот копнеж излудено талка,  
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неговата желба го гори ко пекол, 

длабоко ќе колвне во страста за шир,  

длабок е и силен неговиот немир. 

 

Ти не гради бедем на неникнат темел,  

на воздишките мост, на плачот висок ѕид,  

за животот твој е опасен, луд вител  

нa неразум жилав искован обид.  

 

Ќе изградиш утре на разнишан костур,  

наместо цвеќе ќе одгледаш блостур...  

 

Не негувај пупка на копнежот нежен,  

за полен од шепот, за латица од желба  

и ветрето лесно виор ќе е снежен,  

не испраќај празна до небото молба.  

 

Но, пушти врз тој трн што се таи мрко,  

и пушти, врз врвот што луто те пара   

врз молитва тешка што ја рониш горко,  

насмевка на цветот чашка да отвора.  

 

Пушти го патот да отплети сам јазол,  

светлина да внесе во темниот агол. 

 

Остави ја тајната, тој молчалив плод  

да расне, да дрочи, да зрее до нектар,   

остави ја сама да даде богат род,  

сончево чедо на златниот ѝ олтар.  

 

Од касајот незрел, опор - капе отров.  

Ја загризеш ли, победник ќе си пиров.  

 

Ќе падне оружје што кули ѝ брани 

пред твоите нозе со морничав ѕвекот,  

ќе отвори порти пред сите избрани,  

ќе спушти мостови со вековен екот.  

 

Витези без лик во ништо ќе си одат  

и победнички ќе пречекориш ти праг,  

без жртвите да те водат, да те следат,  

без капка крв пролеана на твојот траг.  

 

И дланки твои мечеви ќе успијат, 

голи во подруми на мислите кобни, мрачни,  

острици болни во рѓа ќе се свијат  

и јазици прекасани, ќе замолкнат жолчни. 
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И сенки зли, за зло кои кобат,  

во молк челичен ќе се заробат.  

 

Но, само чекај. Ти само мирно чекај...  

Со око во спокој, не трепнувај, гледај.  

И нека паѓа, нека се руши светот,  

нека небото се урива врз цветот.  

 

Со срце отворено - пехари испи,  

нека бидат полни, нека биде така,  

со горчина тешка грло си натопи  

без роптај ти земи, голтни без поплака.  

 

Со мисла скротена пречекај го стравот. 

И нека сомнеж и двојба не ти мачат душа. 

На силата, на гневот не прави го гревот.  

пушти демоните во бес сопствен да се гушат.  
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Биљана Т. Димко           Biljana T. Dimko 

УДК 821.163.3-1 

 

11 OКТОМВРИ 

                (На Ристо Крстевски, учесник во НОБ 1922-1945) 

 

Тежок е сводот 

капат  

неизречени 

зборови 

Епитафи со празни епитети 

оградени со родни овошки 

околу празно гробје 

од минатото младоста шепти 

„Сирак ме остави првата војна 

сираци оставив во втората војна...“ 

Небото го затворивте, 

та сакате да видите надеж. 

Седум поколенија ќе плачат 

од еден неправедно испукан куршум. 

Уште  боли,  

споменот е пресен, сираците живи. 

 

 

1+1 = 3 

 

Мајчината утроба  

е татковина на сиот свет.  

Имам само еден ден 

 да те пронајдам и изгубам,  

да те љубам и изневерам,  

понатаму само ќе треперам. 

Не верувам никому,  

постојаното сомневање  

ме оддалечува од досадата. 
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ПРОЗА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниче Василев, Актерка, масло на панел, 100х80 cm, 2021 
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Даниела Андоновска-Трајковска      Daniela Andonovska-Trajkovska 

УДК 821.163.3-32 

 

УКРАДЕН СОН 

 

Таа ноќ Божидар се превртуваше во својот кревет не можејќи да заспие. 

Се вртеше постојано де на едната страна де на другата, а сонот само што ќе му 

се закачеше за трепките, за миг се будеше и исплашен бегаше во непознат 

правец. По извесно време седна во креветот, но ни оттаму не можеше да го 

поднесе погледот на часовникот. Беше три часот по полноќ, а во таа глува 

тишина само отчукувањето на неговото срце најточно го покажуваше времето – 

време на кое тој не му припаѓаше ниту по своите убедувања, ниту по 

вредностите што ги почитуваше, ниту по начинот на кој живееше, ниту по сонот 

што го немаше. Честопати се случуваа ваквите епизоди на несоница, и тоа 

секогаш кога мајка му, која се упокои пред точно педесет и шест години на 

негови четиринаесет години, сакаше да му се пикне во сонот. Ја сонуваше како 

пече леб во фурната, како прави бакрданик, каша со пилешко месо, компир-

манџа, питулици со толчен лук, зелник со сукани кори, тури-печи, како плете 

чорапи од волна доцна во ноќта, им ги зашива парталавите колена на износените 

панталони, како ткае дивтици склопчена над разбојот што секојдневно ѝ земаше 

од годините, како му ја става раката на челото за да провери дали има оган, а 

потоа одеднаш сликата потемнуваше и се кршеше на ситни парченца и мајка му, 

таа кротка, работлива, грижлива и убава жена, паѓаше во треска, умираше со 

отворени очи, оставајќи три малолетни деца зад себе и сопруг што никогаш не 

се прежени, а потоа се претвораше во пепел од која огништето астматично 

кашлаше и никогаш повеќе не се разгоруваше со полн пламен. И, речиси секоја 

втора ноќ во тие педесет и шест години таа умираше на истиот начин, во треска, 

со скршен поглед обесен на таванот од нивната соба и недоткаена мисла. И, 

секогаш кога нешто му го обременуваше секојдневието, таа му доаѓаше на сон: 

најпрвин како љубов, а потоа како смрт, како мила и мајчинска фигура, а потоа 

како сива пепел во огништето. Не престана да ја сонува и кога се пресели од 

селото во градот за да учи школо, и кога се ожени и му се родија деца, и кога 

неговите браќа се расеаја како зрна пченица за да никнуваат на различни страни 

на светот и за да се гледаат еднаш на дваесет години, и кога крадци повеќепати 

ја напаѓаа нивната куќа во селото барајќи злато, и кога со голи раце мораше да 

го откопува и да го преселува сонот на неговите предци собран во една мала 

вреќа со коски и во една ракатка земја пикната во џебот од кошулата близу до 

срцето од разрушеното село во новите градски гробишта, и кога ја ѕидаше 

својата сенка во куќата подгрбавена и остарена предвреме, и кога неговите 

ќерки родија свои ќерки, и кога куќата почна да омалаксува од ударите на 

времето. Токму затоа, кога неговиот сон ќе почувствуваше дека е таа тука, 

преплашен и изморен бегаше колку што е можно побрзо и подалеку.  

И оваа ноќ беше иста. Барем Божидар мислеше така. Сонот го совлада по 

некое време и тој заспа во седечка позиција со скрстени раце и глава зафрлена 

наназад.  

Се разбуди во шест часот. Сепак, не беше оваа ноќ иста како и сите 

претходни. Се обидуваше да се сети дали мајка му умирала во неговиот сон, но 
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не можеше да се сети на нешто такво. Не можеше да се сети дури и на нејзиниот 

лик. Не, таа ноќ не беше како и сите претходни ноќи, речиси беше сигурен во 

тоа. Стана од креветот, си ги облече пантолоните и блузата, и слезе во дворот. 

Тоа, исто така, беше дел од неговиот ритуал, кој многу години го повторуваше. 

Кога слезе во дворот, виде големи машки стапалки што се упатуваа накај 

малечката куќарка која тој самиот ја имаше изградено во дворот и во која 

чуваше стари предмети наследени од неговите родители и прародители. Таму го 

чуваше старото радио, кое беше влезено во историјата како прво радио во селото 

и околу кое сите се собираа за да научат што се случува во светот, стариот 

часовник-будилник, донесен од Франција од дедо Петар, кој откако погреба две 

жени и две деца, прво во Македонија, а потоа во Франција, се врати назад во 

селото носејќи ја со себе приказната за големото богатство што го закопал во 

куќата и поради која честопати крадци им влегуваа дома за да го најдат тоа што 

најверојатно никогаш не постоело. Во таа куќарка што Божидар ја имаше 

соѕидано во дворот беа и сребрените пафти што баба му ги носела како млада 

невеста и капата на дедото Ѓорѓија, на кој сонот во една студена бела ноќ му ги 

украл стапалките и мислите изврзани околу главата и тој никогаш не се врати 

дома, и неговото луле од Австралија, со кое павкаше од време на време, колку да 

се прави важен пред другите, и неговиот сандак полн со учебници на грчки 

јазик, во кој чуваше и документи од турско време, а потоа и исечоци од весници. 

Таму беше и сребрениот паур на прадедо му Божидар, по кој го добил името, на 

кој го пишуваше неговото српско презиме, и српот негов беше обесен на еден од 

ѕидовите, и една скршена потковица од неговиот коњ, кој секогаш го враќал 

дома, и стариот фотоапарат со кој ја врамуваше сегашноста и ја правеше вечна. 

Таму беа и јадењата на мајка му, со кои беа полни празните бакарни котли и 

тепсии. И душата негова беше таму – залепена на ѕидовите, кои раскажуваа 

приказни во црно-бела боја – предолго експонирани на светлина.  

Кога Божидар ги забележа големите машки стапалки во снегот, 

часовникот што отчукуваше свое време во неговите гради почна забрзано да ги 

брои секундите, а тоа му ги забрза и чекорите и мислите, кои, кога стигнаа до 

куќарката, забележаа дека е стаклото од прозорецот скршено. Беше исплашен и 

вознемирен истовремено. Влезе внатре и долго време стоеше со вкотвен поглед 

во празното место на кое ги чуваше котлињата и тепсиите од бакар. Но, не беа 

украдени само тепсиите и котлињата, ги немаше ниту садовите за јадење, ниту 

српот, ниту пафтите, ниту стариот поглед со кој оваа малечка соба, во која тој 

грижливо и со голема љубов го чуваше времето на неговите предци, го гледаше 

секојдневно.  

– Украдоа ли нешто вредно? – го праша одеднаш тивко зад грб неговата жена.  

– Спомените ми ги украдоа… – ѝ одговори отсечно и скршено. Таа си го 

прекаса срцето, му се приближи и го прегрна со двете раце одзади.  

– Никој не може да ти ги земе спомените! Никој! Ме слушна ли?! – го 

затресе за рамениците.  

– Сторено е – ѝ одговори. – Мајка ми ја украдоа. И, не знам дали е тоа 

добро или лошо.  

– Полудел човеков – си рече таа во себе.  

– Како може тоа да биде добро? – го праша.  

– Мајка не мораше да умре ноќеска – ѝ одговори. – И во огништето нема 

мртва пепел – додаде.  
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Таа го погледна сожалително, а по образите ѝ се стркала солза. Тој го 

забележа тоа, но не ѝ рече ништо, туку се наведна и почна да ги собира, едно по 

едно, парченцата стакло, и тоа со таква внимателност и грижливост како тоа да 

беше скршениот поглед на мајка му. 

 

 

ВИДЕЛО 

 

Трајан секој ден седеше на каучот во големата одаја на источната страна 

од куќата со поглед кон улицата што вревеше и дење и ноќе, бидејќи таа беше 

единствена улица што водеше нагоре кон стиснатите баирски куќи, кои се криеја 

под еден број, не мислејќи однапред дека толку многу ќе се намножи времето во 

нив. Оттаму низ прозорецот со железни решетки и старечко перде преку очите 

гледаше како му поминува младоста... Ги слушаше и озборувањата на жените 

насобрани околу бандерата, но никогаш не ги земаше за сериозно, а и не ги 

разликуваше многу од брчењето на старите автомобили со затнати ауспуси и со 

постојан нагон за кашлање, кои постојано се движеа де нагоре де надолу. Имаше 

два сина и една ќерка, за кои мислеше дека ги има под контрола и дека нема за 

што да му забележуваат, бидејќи им имаше препишано посебни имоти, иако и 

самите си имаа изградено куќи и си имаа оформено семејства. 

Во лето честопати седеше на каучот поставен на верандата, на западната 

страна од куќата, која гледаше во градината и високата авлија. Со цигарата во 

десната рака и кутијата „Југославија“ во левата, цел ден павкаше облаци и 

маглини околу себе, заробувајќи ги во нив сите светски проблеми, политики, 

пресметките за трошоците околу куќата што ја градеше за ќерка си, која му 

испраќаше пари од Австралија за таа намена, плановите за пласман на 

производите што ги вадеше од нивчето... Тука пречекуваше и гости. Тој – на 

каучот со десната нога свиткана во коленото и качена на каучот и со филџан 

какао во раката, а гостинот – на мало столче спроти него, со скрстени нозе и 

филџан кафе на малото масиче поставено помеѓу нив. Мирисот на сарделите, 

џунџулињата и бегониите им го засладуваше муабетот за старите времиња, кој 

течеше толку лесно и течно сѐ до почетокот на есента. Затоа често во посета му 

доаѓаа неговите стари пријатели, но и роднини. 

Следната година жените насобрани околу бандерата забележаа дека 

погледот на прозорецот е затворен со зелено перде, и тоа долго време – и дење и 

ноќе – па, од љубопитност слегоа на долната улица за да можат преку авлијата 

да ѕирнат на верандата. Кога видоа дека на стариот кауч седи некој непознат 

гостин, кој никогаш не го беа виделе со филџан црно кафе во рацете, наместо на 

малото столче, како што вообичаено седеа гостите, се ужаснаа и, врескајќи 

веднаш, се вратија кај бандерата за да расправаат што виделе, а што не виделе и 

зошто го виделе тоа што го виделе.  

Трајан уште седум години потоа седеше на каучот во големата одаја со 

скршениот колк под себе и со затворениот поглед над себе, без болка, но со 

неспособност за движење, а неговиот најстар син од време на време доаѓаше за 

да му донесе храна и да го исчисти остатокот од храната што гниеше на стариот 

кауч. И, никогаш не забораваше да провери дали зеленото перде целосно го 

покрива прозорецот, а секогаш заклучуваше на заминување. Само еднаш го 

имаше извадено татка си на каучот на верандата, и тоа по часови молење и една 
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година договарање. Трајан, само што ја подизвади главата надвор, го виде 

неканетиот гостин како седи на неговото место со филџан кафе во раката, 

засладен со бел рафиниран шеќер, па се пеплоса и посака набрзина да го вратат 

назад на каучот во големата одаја. Да не му беше одземено виделото од 

претходно со зеленото перде и клучот на вратата, сигурно тоа ќе беше моментот 

кога ќе ослепеше на самото место од шок. Набрзо потоа си умре.  

Тогаш гостинот што седеше на неговото место на верандата влезе во 

одајата, го собра прозорецот, искршен на подот и го завитка во зеленото перде, 

иако старо и гнило. Однадвор задува некое нежно ветре и го растера застојаниот 

воздух, кој траеше доволно долго во собата на Трајан. Дури осумдесет и седум 

години.  

– Дури и Трајан не живееше вечно ниту, пак, траеше љубовта на неговите 

деца кон него – зборуваа жените околу бандерата.  

Тие последни седум години човекот со скршен колк и име што траеше 

осумдесет и седум години го молеше Бога да го земе порано за да не живее без 

видело, но Бог го остави да потрае уште малку... доволно долго за да ги слуша 

синовите како си ги вадат очите пред светот, а светот да се прашува зошто на 

Трајан му завршил животот уште пред да умре. 

 Жените собрани околу бандерата никогаш не ја разрешија мистеријата 

кој беше тој човек што со зелено платно под мишката им го зеде виделото и кој, 

излегувајќи од прозорецот на Трајан, одеднаш се упати надолу по улицата без да 

проговори ниту збор со некого, иако речиси можеа да се заколнат дека пред 

седум години го беа виделе како сам пие кафе седнат на каучот на верандата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 45 

 

Петре Димовски              Petre Dimovski 

УДК 821.163.3-32 

 

НЕНАСЕТНИ ТАЈНИ НА ЕЛЕКТРИКАТА 

 

Во студентските денови, поведен од две причини работев во разни области 

каде ќе ми се дадеше можност. Секако, една од нив, парично да го потпомогнам 

студентскиот стандард, но многу понаметливо се јавуваше, со проширени 

искуства и познавања да влијаам на збогатување на писателската имагинација. 

Така, на пријателот Панде Петковски, студент на електротехнички науки, му се 

приклучив во процесот – поставувавме електрични инсталации. Работата ја 

извршувавме на новоградени семејни домови во новите населби на Битола.  

Знаењето со работата од областа на електричните инсталации го 

искористив при градбата на сопствената семејна куќа, и самиот ја планирав и 

поставував електричната мрежа. Држејќи се строго по прописите, поставив 

главна разводна табла на електичниот влез и две помошни табли на спратовите, 

обезбедувајќи го сето тоа од опасноста на електричен шок, струен удар, со 

централно заземјување, следејќи ги прописите и спроведувајќи ги строгите 

упатства. Во длабок прокоп поставив поцинкувана лента, споена на три цевки, 

длабоко набиени во земјата. Пројавена новина во зголемување на безбедноста, 

беше почнато користење за електричните инсталации Fi склопката во замена на 

заземјувањето со тлото. При настанат спој во инсталацијата односно во 

струјните потрошувачи склопката автоматски го исклучува струјното коло и го 

запира протокот на струјната енергија, со што ја отстранува опасноста од 

начинета штета на апаратите или предизвикување струен удар во допир со 

оштетениот апарат.  

Некаде ќе патував и автомобилот од гаражата го извадив на улица. Бришев 

прашина од ветробранот па пријдов кај гаражната чешма да ги измијам рацете. 

Се случи среќен чин во несреќен случај. Досаден комарец го впиваше пипалото 

на горниот дел од дланката што ми предизвикуваше надојдена болка и јадеж. Во 

другата рака го имав сапунот, па за одбрана од комарецот не можејќи да ја 

искористам таа рака, искористив тактика. Да го притиснам комарецот меѓу 

горниот дел од дланката, каде се впиваше и долниот дел од водоводната цевка 

што ја носеше водата кон славината. 

Почувствував силно здрмување. 

Удар. 

Шок во свеста. 

Струен удар. Од чешмата.  

Комарецот ми го спаси животот. Допирот со горниот дел од дланката 

добива мигновен електричен удар од кој дланката се одвојува. Обгрлувањето на 

чешмата со прстите го вклучува струјното коло меѓу фазата и земјата при што 

доведува до згрчување на прстите од струјниот удар и раката не може да се 

одвои и оттргне. Продолжувајќи да тече струјата низ телото кон земјата, минува 

преку срцето и ја запира неговата работа. 

Низ главата секавично ми мина блесок од сликата на мрежата на струјната 

инсталација, да пронајдам можна погрешката, жиците да дојдат во допир со 

водоводните цевки. Никаде не се приближуваа ниту преклопуваа.  
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Сам бев дома и во првиот миг ургентно пристапив кон целта да дејствувам 

брзо и да ја отклонам опасноста за да не се случи опасност по член од 

семејството или некој посетител. 

На фазомерот индикаторот ми покажа дека водоводната цевка е под 

електричен напон. Брзо ја исклучив струјата на главниот преклопник. 

Потоа следуваше шок во умот. Индикаторот на фазомерот повторно го 

потврди присуството на електрицитет во водоводната мрежа. Ги проверив сите 

чешми и констатирав дека сите се под напон.  

Дали преклопникот не ја исклучил струјата? 

Ја мерам фазата во инсталацијата. Го сигнализира протокот на струја. 

Проверувам на нултата. Нултата, која не треба да е под напон и која само го 

обезбедува протокот на електричната енергија да биде активен кога ќе се 

затвори струјното коло, сега е под напон исто како што е фазата. 

Ги исклучив сите апарати од напојувањето, претпоставувајќи дека некој 

дефект од нив го создава проблемот. Но, присуството на напонот останува на 

сите детектирани места.  

Продолжив натаму со испитувањето. Дали и на олуците на куќата, кои 

исто така се метални е активна фазата на струјата. Не, таму фазомерот не 

сигнализира присуство. Но, сигнализира на приклучокот на заземјувањето. 

Напонот е присутен и во металната конструкција на арматурата на градбата. 

Ги проверувам сите метални делови за кои претпоставката е дека може да 

се подлежни на напонот. Да, такви се и вертикалните цевки на кои е поставена 

пластичната покривка над надворешните скали. 

Струја протекува и низ металната ограда кон улицата!  

Проблемот е комплексен, нејасен и опасноста многу поголема од 

претпоставената. 

Веќе стигнуваат членовите од семејството и тревожно им кажувам да 

немаат никаков допир до метал во куќата. И им ја изложувам настанатата 

состојба, за која не ми е позната причината. 

Сопругата ја презема обврската да ги извести надлежните во Дистрибуција 

и да побара интервенција, додека јас поставувам препреки од штици од страна 

на улицата за да се одбегне евентуален допир до металната ограда од 

минувачите.  

На телефонската линија е семеен познаник од Дистрибуција и нè 

информира дека работното време е завршено и нема можност да се испрати 

екипа пред настапот на новиот работен ден. Нејасна му е и нему причината. Се 

приклони кон потребата од строга дисциплина до утрото, а штом ќе почне 

работниот ден веднаш ќе биде испратена работна група да го пронајде и 

отстрани дефектот. 

Струјата често е непредвидлива и непознати патиштата по кои се јавува 

каде што воопшто не треба да ја има. И од сеќавањата ми навираат случени 

настани во кои, необјасниво како, имало трагични случувања. 

По калдрмната улица во битолската чаршија каска коњ, влечејќи по себе 

рабаџиска кола. Рабаџијата е на седиштето напред од колата и со камшикот 

повремено го потшвркнува коњот за да го одржува каскањето во движењето. 

Колата со гумените тркала потскокнува по камењата од калдрмата, под тој 

ритам потскокнува и рабаџијата од седиштето, а погледот му рашетува по 

излозите од дуќаните, поредени од двете страни на улицата. Го надгледува и 
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делот од улицата што се отвора напред за навремено да интервенира кај коњот 

ако таму се испречи пешак, како не би дошло до немил настан. 

Секавица. 

Настанот е тревожно изненадување. Денот е светол, чист, со сино небо. Од 

никаде не се наѕира облак што би создал молња. 

И гром во истиот миг на секавицата што ја стресе колата, го отфрли 

рабаџијата нанапред и виде пред себе, со оџагорени очи и паничен пробив низ 

себе како коњот отскокнува, како да добил подмолен удар од под себе, се 

стресува, затреперува и паѓа во основата на блесокот. 

Коњот бил мртов. 

Притрчале луѓе да видат што се случило, да помогнат, а не можеле ништо 

да сторат. Ниту да видат што се случило, ниту да помогнат, зашто несреќната 

случка веќе била завршена. 

Коњот бил мртов. 

Испитувањата откриле дека коњот го убила електрична струја. 

Но од каде избила, како пробила на сред улицата, тоа не можеле да го 

откријат. 

И сликата од времето што ја донесе Илустрована политика: Домаќинката 

излегува од куќата со сад што треба да го наполни со вода од пумпата во дворот. 

Околу пумпата е празен простор. Се приближува, ја фаќа рачката да напумпа 

вода и – паѓа мртва.  

Нејзините синови се електро инженери. Го имаат познавањето за 

електричната енергија. Но не можат да навлезат во настанувањето на случајот, 

како пумпата постанала под напон. 

Се стемнува. Навидум сè е нормално. Само во куќата од спротивната 

страна на улицата не осветлува светло. Останала во целосен мрак. На 

провидноста од уличното осветлување ги откривам двете деца на сопственикот 

од куќата. Стигнале од Шведска, каде живеат со родителите. 

„Каде ви се родителите“, ги прашувам, зашто знам, вообичаено, дека 

секоја година за летниот одмор доаѓаат и тие тука, да го спроведат во својата 

куќа во Битола. 

„Треба да довршат некои работни обврски, па наскоро ќе ни се 

приклучат.“ 

„А зошто седите по темница“, ги прашувам. 

„Немаме струја“, ми кажуваат. „Кога дојдовме, ја имавме, но при 

приклучувањето на една машина ни снема струја. Па оваа ноќ ќе ја преседиме во 

темнина, а за утре ни ветија од стручна служба дефектот да биде отклонет.“ 

А дефектот кој кај нив го отклони екипата од Дистрибуција го откри и 

овде настанатиот проблем. 

Поради староста на инсталацијата во куќата од спротива машината 

предизвикала настанување на спој кој предизвикал струјата од фазата да протече 

и по нултата. А бидејќи носечките кабли од таа и оваа куќа се поврзани на 

бандерата на ист приклучок, нулата станала фаза во мојата куќа. Додатно, за 

целосно изразување на дефектот причинила и старата навика на монтерите на 

електрични инсталации кога, како најфункционално заземјување го користеле 

поврзувањето на металната водоводна инсталација. Водоводната мрежа е 

масивна, со длабоки поставености во земјата и при спој струјата безбедно ја 

одведува во земјата, отстранувајќи ја опасноста. 
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Но, новото време донесе интервенции во водоводната мрежа, што ја 

измени таквата поставена заштита и ја направи опасна, веројатно тоа излезено 

од предвид. Оловните легури од цевките се покажаа како опасни по здравјето, 

поради токсичната содржина на оловото, па за да се отстрани таа опасност 

главните цевки беа заменети со цевки од пластика. Но цевките низ куќите до 

приклучокот останаа од претходните поставувања. Металните, секако, поради 

нивната вграденост низ градбите неможно е да се менуваат и во овој случај го 

предизвикаа проблемот. Заземјувањето во куќата на соседот било поставено на 

водоводната цевка која, при дефектот струјата ја презела од фазата и преку 

заедничкиот приклучок на водоводната цевка, ја довела низ водоводната мрежа 

од мојата куќа. А, одземена масивната водоводна мрежа на градот, струјата не 

можела да се загуби во земјиниот спроводник и останала во цевките да ги држи 

под напон. Преку водоводните цевки спојот го имале и цевките од покривот на 

скалите и металната ограда кон улицата.  

 Големата опасност демнела. 
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Димитрие Дурацовски                Dimitrie Duracovski 

УДК 821.163.3-32 
 

РАБОТ НА ТЕМНИНАТА 
 

Некој те чека. 

Чиј е тој глас што со денови и месеци ти ги повторува тие зборови кои 

доаѓаат како некое далечно, тивко ехо, глас што буди сеќавање на еден настан 

можеби некогаш доживеан или виден. Или можеби само претчувствуван. Нешто 

што веќе се случило или како одглас на тоа што некогаш било, можеби треба 

повторно да се случи. 

 

* 
 

Илија Савиќ беше вистинско откритие. Ексцентричен мислител од 

кругот на Медиала, остави по својата смрт неколку разнобојни тетратки, сини, 

зелени, лилави. Со празни страници, само по некоја точка или знак, некаков круг 

или квадрат на рабовите на страниците. Тетратките останале засекогаш 

недешифрирани бидејќи единствениот кој тоа би го направил, Леонид Шејка, 

умрел во 1970 г. 

Предизвикан од таинственоста што ја обвива личноста на Савиќ, 

пребарувам по стари весници и списанија за да најдам нешто во врска со него. 

Наоѓам во Политика од 10 октомври 1966 година напис од кој дознавам дека 

младиот научник заболел од хочкинова болест и се лекувал во институтот 

„Густав Рисо“ во Париз, кај професорот Мате, познат меѓу другото што 

учествувал во спасувањето на озрачените атомисти од Винча. Лекарите од 

францускиот институт примениле зрачење и успеале да постигнат добри 

резултати во лекувањето на хочкиновата болест. Меѓутоа, откако се вратил од 

Париз, се појавиле знаци на радијациска болест. Единствена можност за спас на 

животот лекарите гледале во пресадување коскена срцевина. Се јавиле и 

дарители на здраво ткиво. Драматичната борба за живот ја следиме во уште два 

написа во весникот. Потоа ништо. Крај. Умира на ВМА во својата триесетта 

година. Еден ден ненадејно добив од Бранко Кукиќ (уредник на списанието 

Градац) примерок од весникот Медиала од 1957 година и во него фотографија на 

Илија Савиќ – портрет на млад човек, речиси дете, во црн џемпер со чудна 

иронична насмевка на лицето и со по малку укочен но бистар поглед. Вели 

Шејка во текстот објавен под сликата: „Една вечер на левата страна на неговиот 

пуловер можеше да се види една блескава точка. Таа точка или ѕвезда поставена 

во зенитот на сводот, на највисоко место, му стана животна смисла на Илија 

Савиќ. Тој ја откри тајната: патот да се излезе од минливото – Савиќ го откри 

Центарот.“ 

Во едно друго сведоштво може да се прочита ова: „Ни изгледаше како 

некое суштество од друга планета, тогаш, како некој маг со сатанска насмевка 

која нас нé плашеше. Не успеавме да го одгатнеме значењето и смислата на 

неговите реченици, не ги познававме имињата на мистиците, езотеристите, 

метафизичарите и алхемичарите кои ги цитираше. Тој пишуваше дело кое нема 

ни почеток ни крај, кое е всушност една подготовка, како и самиот живот. 

Секоја средба со Савиќ беше некаков вид испит кој пред него, несвесни, го 
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полагавме, а од резултатот на тие испити зависеше неговото молчење или 

отворање. Савиќ си беше самиот на себеси доволен и затоа неговите дневници 

од патувањата по Принципот се составени од херметички симболи наполно 

нечитливи – тој си пишуваше самиот на себеси, не на другите. Најпосле, оној 

што се искачува по патеките на метафизичката планина ги брише зад себе сите 

траги, како што правеше и Савиќ. И тоа е еден израз на висока благородност, со 

која ги штеди блиските свои од тешкотиите на патот или од опасностите на 

странпатицата бидејќи тие можеби водат не кон врвот, туку кон провалии. 

Сепак, кај сите оние кои навистина го познаваа, благоста на насмевката на Савиќ 

остави длабоки траги кои, можеби, само смртта може да ги избрише.“ 

 

* * * 

 

Есента 1976 година, при еден мој престој во Белград,  му се јавив на 

Главуртиќ со цел да се видиме. Договоривме средба истата вечер, на отворањето 

на изложбата на Радован Крагуљ во Салонот на "Париска" број 14. Бидејќи 

Главуртиќ го немав дотогаш видено, се плашев дека нема да го препознаам, но 

Емилија ме ослободи од грижата: 

– Ќе го препознаеш сигурно. Изгледа како чиновник, со акт-чанта во 

раката, ќелав, мали мустачиња, очила. 

И навистина, вечерта кога отидов таму, веднаш го препознав. Друг таков 

немаше. Во Салонот немаше многу луѓе, а сликите на Крагуљ ги знаев, оние од 

англиската фаза, со крави, премногу чисти, стерилни. Вниманието го насочив 

кон луѓето што доаѓаа. 

Главуртиќ ме претстави на Видак и на Владан Радовановиќ, кој во тоа 

време се занимаваше со таканаречената „конкретна“ музика и со Пол Пињон го 

формираа Студиото за експериментална музика. Откако ликовниот критичар 

Кадиевиќ ја отвори изложбата, се собраа да се фотографираат, а Главуртиќ ме 

поведе и мене. Направија една групна фотографија, дваесетина луѓе, а меѓу нив, 

токму во средината, ја ставија малата, бледа Марија Чудина, облечена во црно. 

Главуртиќ ми требаше, пред сè, да ми разјасни некои детали што се 

однесуваа на Илија Савиќ. Се упативме, по изложбата, кон неговото ателје кое 

се наоѓаше на врвот на една висококатница во Нов Белград, во блок 45. Ателјето 

беше онакво какво што ми раскажуваше Емилија – преполно слики и книги и 

цртежи и прочуената негова архива која се состоеше од стотици кутии и 

фасцикли преполни со ракописи, преводи, исечоци и предмети за необјаснивото 

и фантастичното. Езотерии, ониризми, религии. 

– Понекогаш – ми вели откако седнавме – одам и служам миса со патер 

Звонко во црквата на Македонска улица. 

Знам дека е католик, интегрист, но тоа не ме интересира. Зад мене е една 

негова слика со големи димензии наречена „Седум на езерото Симоенекс“. 

Го прашувам за Савиќ. Не сака многу да зборува. Вели дека бил 

извонреден научник и мислител: 

– Се дружеше со нас. Знаеше понекогаш да исчезне и го немаше со 

недели, а ние се прашувавме што е со него. Знаеше многу за езотерија, алхемија, 

мислам дека работеше нешто практично околу тоа. Знам за оние негови 

тетратки, не знам каде се. Со Шејка беше најдобар пријател. И тој, како и Шејка, 

веројатно имаше договор со ѓаволот. И двајцата се мртви. Често се 
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фотографираа, правеа ритуали на иницијација. Тоа го практикувавме во 

Медиала. Чудно, и оној што ги фотографираше, братот на Илија, е мртов. 

Уморно додаде: 

– Сè што е во врска со Савиќ – се губи, исчезнува. 

Надвор беше многу студено, но мене ми беше пријатно. Мирисаше на 

јаглен и на чад. Се упатив кон Устието, кон автобусот, со мисла дека и по 

средбата со Главуртиќ, Савиќ останува далечна тајна. 
 

(По неколку години ме вџашува веста за смртта на Титко Чаче, сликар од 

Белград, брат на жената на Савиќ, Долорес. Тоа е факт на кој нема што да му се 

додаде. Апсурдноста се состои во тоа што овде се зборува за луѓе чиј живот 

завршувал на 30-годишна возраст и за она што нив ги поврзувало, а за кое 

сигурно знаеме дека постои, но никој не сака да зборува за тоа. Останува да 

лебди прашањето – дали тоа беше уште една егзибиција на оваа група 

ексцентрици и на оние околу нив или е во прашање вистински страв - не успеав 

никогаш да дознаам. 

Но еден ден тој претпоставен страв ќе се удвои и ќе внесе немир во 

нашите срца со својата ужасна конкретност и плаузабилност.) 

 

* 
 

Чувството на изгубеност се јави подоцна. Се вплеткувам полека во 

некаква невидлива мрежа што некој некогаш ја исплел, се губам во овие 

демонски апории на невозможни идеи, нелогични системи и контрадикторности. 

  

* 
 

Зимата 1977 година оптегнувам платно на блинд рам со големи 

димензии. Како по некој диктат, мислата ја води раката, работам на сликата со 

голема енергија. Работата напредува зачудувачки брзо. Тоа е една композиција 

со две фигури и торзо сместени во простор, класична музејска поставка. 

Колоритот е темен, преовладува сина боја. На левата страна се поставени две 

фигури што седат, мирно и достоинствено – позираат. Тоа се Шејка и Главуртиќ, 

творците на Медиала. На десната страна на сликата, во прв план, поставен е 

портрет на млад човек во црн џемпер со светла точка на реверот, која сјае како 

ѕвезда. Тоа е Илија Савиќ. Со иронична насмевка на лицето и со укочен но 

бистар поглед, гледа тоа дете-демон право во очите на гледачот. Гледа и како 

нешто да чека. Целата слика е обвиена со некаква сина измаглина. На неа со сета 

своја тежина паѓа кобалтно сино небо, темно и длабоко. Оние кои подоцна ќе ја 

видат сликата, ќе речат дека таа ги обеспокојува, а не се ретки оние што, 

гледајќи ги фигурите на сликата, ќе речат дека тие луѓе мора да се мртви. 

Поради својата големина и неможност да се транспортира, сликата многу ретко 

излегува од ателје. Како да е осудена вечно да остане свртена кон ѕидот. 

 

* 
 

Летото 1982 година ненадејно пристигна мојот пријател од Нови Сад, 

поетот Вуица Решин Туциќ во придружба на двајца за мене непознати луѓе, 

поетот Раде Томиќ и ликовниот критичар Зоран Гаши. 
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Разговараме со Гаши во ателјето за моето сликарство. Мислев дека 

разговорот ќе биде залуден бидејќи знаев дека тие се премногу модерни и 

авангардни, а она што јас го работев може да им изгледа анахроно. За чудо, се 

случи спротивното. На Гаши сликите му се допаднаа и тој ми вети изложба во 

Нови Сад, во ноември истата година, во најугледната галерија во градот. 

Истиот ден, вечерта, седиме во една кафеана надвор од градот, Туциќ, 

Гаши, Томиќ и јас, потоа Горан Бабиќ од Загреб, Катица Ќулавкова и Жана 

Ангеловска од Скопје. Забележувам дека односот на Томиќ кон Ангеловска е 

крајно непријателски, многу е непријатен во обраќањето кон неа, ја навредува со 

непристојни зборови, а посебно нејзиното француско потекло. Таа плаче и 

излегува. Додека другите го предупредуваат и го прекоруваат Томиќ, Туциќ се 

обидува да ми го објасни неговото однесување. Дознавам дека бил оженет за 

Фрацузинка која по неколку години заеднички живот го напуштила, земајќи ги 

со себе нивните деца. На нејзино барање бил прогласен за луд и малку 

недостасувало да биде затворен. Тој навистина е многу чуден, но не е 

несимпатичен. Неговата поезија е извонредна. Се воодушевува кога зборуваме 

за надреализам, прави некакви невозможни склопови и конструкции, вели: „Над 

Нови Сад цела ноќ паѓаше прекрасен бел Томиќ.“ Се расправа со Гаши, го 

навредува. На крај и тој се расплака и ѝ се извинува на Ангеловска и на сите 

други. Си заминуваме нерасположени, со договор утредента да дојдат во моето 

ателје. 

Доцна попладнето доаѓаат. Седиме, разговараме за сликарството и за 

поезијата, пиеме пијалак наречен „Буњуелони“, мартини со коцки мраз потопени 

во кафе. Атмосферата во ателјето е многу пријатна, неосетно се спушта ноќ. 

Туциќ раскажува некаков сон. 

Додека ние зборуваме, забележувам како Томиќ се шета низ ателјето, ги 

гледа цртежите кои се расфрлани насекаде, застанува кај сликите што се свртени 

кон ѕидот, внимателно ги разгледува. Пронаоѓа една слика со големи димензии и 

со краен напор, со помош на Гаши, ја врти за да ја погледне. 

Тоа е онаа слика на која можат да се видат две фигури и портрет на млад 

човек. Томиќ седнува пред сликата и внимателно ја гледа. Наеднаш чувствувам 

дека се случува нешто чудно. Јас и Туциќ седиме наспроти двете фигури од 

сликата, а Томиќ малку понастрана од нас. Туциќ предупредува дека како и да 

застанеш, имаш чувство дека младиот човек од сликата гледа право во тебе. 

Вели дека сме седнати исто како и тие на сликата - како во огледало. 

– А што ако тие нас нé гледаат? – додава ненадејно. 

Гаши, кој е надвор од композицијата што ја сочинуваме, кажува дека 

познава колекционер, некојси Чедо Едрениќ, кој имал стотина дела од Шејка. 

Туциќ вели дека го видел Шејка само еднаш, во автобус. Бил многу чуден. 

Кажува како Главуртиќ на некоја изложба се појавил со закачена жива 

пеперутка на реверот, која одвреме навреме затреперувала со крилцата. Раде 

Томиќ, незаинтересиран за разговорот што се води, уште поинтензивно гледа во 

сликата, во портретот. Чувствувам како тој неосетно се вклучува во сликата и 

станува дел од нејзината содржина - нејзин логичен епилог. Ненадејно му се 

обраќа Туциќ и му вели: 

– Не гледај во сликата зашто ќе умреш. 

Го гледам Туциќ зачудено, а Томиќ на тоа се смее, го врти погледот од 

сликата, гледа во мене и покажувајќи на портретот, прашува: 
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– Кој е тој? 

– Тоа е Илија Савиќ – му велам. – Еден од оние за кои многу малку се 

знае. Психолог и философ, умрел во 1966 година на триесетгодишна возраст. По 

неговата смрт Шејка имал мигови на сопствена деперсонализација, односно 

идентификација со Илија Савиќ. Постои и една серија фотографии на нивниот 

ритуал на иницијација во „Кадис“. Двајцата, како и оној што ги снимил, братот 

на Савиќ, се мртви. Постои и една чудна коинциденција на датумите на смртта 

на тројцата. Оние од нивната близина велат дека сознанијата за нив треба да се 

прекинат. Печатите не треба да се скршат бидејќи секој ритуал од таков вид, 

покрај силите на психизмот, ги буди и опасностите, затоа што раздвижени, тие 

можат да се оттргнат од контрола и да се свртат против оној што ги раздвижува. 

Тоа е една нераскажана приказна, долга и страшна. Можеби некој од нас 

некогаш ќе ја дознае. А можеби засекогаш ќе остане тајна. Верувам дека така е 

најдобро. 

Длабоко во ноќта разговорите полека стивнуваат. Им подарувам по еден 

цртеж и тие си заминуваат. 

 

* 

 

Поминаа денови, месеци. 

Зимата 1985 година ми доаѓа страшна вест. Умрел Раде Томиќ. Веста ми 

ја потврдува Туциќ кого го барам по телефон. Возбуден, ми објаснува нешто, но 

јас не го слушам. Вознемирен од некое страшно претчувство, се качувам горе во 

моето ателје, ја пронаоѓам сликата и ја вртам кон светлината. На местото каде 

што беше насликан портретот на Илија Савиќ, сега се гледа ликот на Раде 

Томиќ, со по малку укочен но бистар поглед, со иронична насмевка на лицето. 

 Стои мирно, гледа и чека. 
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Златко Жоглев              Zlatko Zhoglev 

УДК 821.163.3-32 
 

СВЕТА КРИЗА 

(прикаска за црквичката „Св. Димитрија“ во близина на Берово) 

 

Господ велит: поможи си сам, да и јас да ти поможам. 

 Македонска народна пословица 
 

Денес кога има инфлација од употребата, како на самиот збор криза,  

така и на разни изрази поврзани со тој збор (на пример: економска, културна, 

образовна, криза на моралот и сл.), насловот на овој текст има посебно и 

метафорично, и симболично, па дури и метафизичко значење. Зошто? Па, откако 

ќе го прочитате текстот, верувам дека ќе ви биде појасно.   

Случката/прикаската која ќе ви ја раскажам е плод на директното 

искуство и контакт со Арнаутот кој има колиба (мала куќарка) кај Арнаутовата 

ограда, кај месноста „Тоскови ливади“, во близина на Берово. 

Шетајќи со еден мој пријател по планинска патека, го видовме покрај 

патот човекот од 80-тина години, витален и со бистри очи, како со жена му 

работаат во нивната нива. Во едно бакарно котле имаше ставено да се варат 

компири и нè покани со пријателот да поминеме на варени компири, кога ќе се 

враќаме од прошетка. Ние ја прифативме понудата и – не зажаливме. Освен што 

многу се израдуваа и искрено ни кажа дека ќе се навредел ако не сме поминеле, 

ни раскажа за неколку интересни работи.  

Најпрво, ни раскажа дека црквичката (манастирчето) „Св. Димитрија“ за 

време на Втората светска војна (за бугарско време) имала друго име – „Св. 

Криза“. Овој податок нè зачуди и го замоливме ако сака да ни каже нешто 

повеќе за тоа. Па, откако виде дека искрено се интересираме, очите на Арнаутот 

засветлија со уште посилен сјај отколку вообичаено и тој со силен елан 

продолжи живо да ни раскажува за тоа како црквичето го добило името „Св. 

Криза“. 

Беше тогаш тешко воено време. Доаѓаа тука разни војски, но 

тогаш овде беше под бугарска окупација. На луѓето им беше многу 

тешко. Секој што ќе поминеше им земаше на луѓето по нешто. Па, 

бидејќи мажите беа во војна (најголемиот дел од нив биле насилно 

мобилизирани – З.Ж.), немаше кој да ја обработува земјата и 

навистина на голем дел од луѓето им беше тешко да преживеат. 

Така, во таквите тешки времиња, некој си маж (кој имал среќа да 

не биде мобилизиран, не знаеме од која причина, веројатно 

повозрасен), сиромав човек, направил едно дрвено сандуче со еден 

отвор за пуштање пари и ставил на него еден крст. Луѓето ќе 

поминеле и оставале пари. Некои од бугарските војници велеле дека 

тој што го направил тоа бил многу итар, па кога го прашувале како 

се викала црквичката тој одговарал: „Св. Криза“ – бидејќи биле 

кризни времиња, секој се снаоѓал како можел.  

 

 Тоа имe било задржано извесно време и после Војната, а дури после 
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некоја година црквичката го добила името „Св. Димитрија“. 

 

Оваа прикаска покажува дека има мудрост во народната пословица „И 

Господ ќе ти поможит, ама треба прво сам да си помогниш“.  

Денес кога терминот криза се злоупотребува, навистина изразот „Св. 

Криза“ би можел многу да одговара за употреба, затоа што на истиот му е 

дадено едно невообичаено, натприродно значење. Нема место каде да одите, а да 

не се зборува за криза. Сепак сетете се на пословицата од почетокот на овој 

текст, како и на онаа која следува после прикаската за „Св.Криза“.  

Кризи имало секогаш и веројатно ќе има секогаш. Во таквите времиња 

навистина има големи проблеми и предизвици, но таквите времиња најчесто 

даваат и големи можности. Човек треба само да ги забележи и да проба да ги 

искористи за свои потреби, а не само да се жали, да кука и да окривува сè и 

сешто за неговата лоша положба. Во текстот сакавме само да покажеме дека 

секогаш имало (и веројатно ќе има) умни луѓе кои ја разбрале суштината на 

мислата:   

 Ако животот, ти даде лимон – ако си умен, ќе направиш лимонада. Па, 

нека ви е наздравје и за (со) ум. 
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Томислав Османли         Tomislav Osmanli 

УДК 821.163.3-32 

 

ИСЧЕЗНАТО 

 

 Поминаа веќе три дена откако претседателот Устијан Поп-Трајков беше 

исчезнал во неговата канцеларија. Немаше објаснение за тоа исчезнување со 

оглед дека се случи без навестување и без посебни знаци и индиции, во точно 

неопределено време, некаде утринските часови на инкриминираниот ден Петок, 

тековната година. Исчезнатиот шеф на државата последна го виде неговата 

лична секретарка четириесетидвегодишната Хилдегард Тодевска-Шварм која тој 

Петок, точно во 8:05 часот на Претседателот му сервираше чај од мајчина 

душица со тенка фелка лимон и три органски кекса, едвај наоѓајќи место за 

малиот подавалник со филџанот чај на огромното претседателско биро преполно 

со документи, куп закони и акти на именувања што чекаа за потпишување, 

книги, знаменца, три фиксни специјални и неколку мобилни телефони, рамки со 

лични фотографии, статуетки и сувенири подарени од други шефови на држави 

и важни странски гости, лаптоп и два таблета, држачи со златни пенкала и пет-

шест скапи рачни часовници добиени од домашните деловни луѓе секогаш со 

истото објаснение, „во знак на мало внимание“... Потоа, со незгаснатата 

професионална насмевка, Тодевска-Шварм се повлече во својата канцеларија, за 

во претседателскиот кабинет одново да влезе дури во 10:50, за да го потсети 

претседателот Устијан Поп-Трајков на обврската за примопредавањето на 

акредитивите на веќе отпоодамна наименуваниот, вонреден и во суштина сè 

уште неополномоштен амбасадор на Никарагва во нашата земја кому веќе два 

пати му ја одложуваа инаугурацијата поради презафатеност на претседателот... 

И тогаш, констатира дека чајот беше недопрен, бисквитите некаснати; и дека 

претседателот го немаше во кабинетот.  

Таа, логично, си помисли дека шефот на државата, како и обично, во 

моментот престојува во своето приватно купатило, па професионалната 

Хилдегард Тодевска-Шварм дискретно потчукна на вратата од претседателскиот 

тоалет и на невиливиот шеф, како и секогаш кога тоа сакаше да го стори со 

пријатност, со својот стегнат алт, потпевнувајќи му соопшти: „Уште десет минути 

до акредитивите, господине Претседателе!“ па, според правилата од обуката за 

претседателска лична секретарка која ја доби на повеќемесечен специјалистички 

курс во една пријателска странска земја, ја затвори тешката врата од 

претседателскиот работен кабинет и се врати во својата канцеларија. Потоа – 

според прецизната нотација од деталниот записник составен по повод 

претседателовото исчезнување – таа во кабинетот одново влегла во 10:57, пред 

самиот почеток на примањето на никарагванските дипломатски акредитиви во 

оближната свечена сала, и откако три пати со прекини почука на вратата од 

тоалетот, исто така според инструкциите од странскиот стручен тренинг, 

Хилдегард внимателно ја подотвори и вратата од најинтимните простории на 

Претседателот, почнувајќи да стравува за здравствената состојба на инаку само 

педесетипетгодишниот Поп-Трајков, по што „силно се изненадила“ кога забележала 

дека купатилото е празно, но воедно „констатирала и дека претседателскиот 

тоалет, видно од фактичката состојба, останал комплетно неупотребуван“.  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 57 

Потоа, Хилдегард како доблесна, совесна и обучена лична секретарка, 

„но и со доза на личен однос кон тој исклучителен човек“, како што по 

сопствено инсистирање, додатно нагласила во нејзината записничка изјава, таа 

„вознемирено почнала да го бара исчезнатиот Претседател на сите можни места 

во работниот кабинет“: најнапред под големото биро од богато изрезбано ореово 

дрво, во секој од повеќето темни и длабоки плакари, „ѕирнувајќи неколку пати 

дури и зад отвоените врати“, од лично искуство знаејќи дека почитуваниот 

Устијан Поп-Трајков „приватно, многу ја сака и ја практикува шегата“, па „не 

ретко прибегнува токму кон неочекувани и изненадувачки ситуации со кои 

веројатно сака да нè релаксира и забави, на кои потем, особено сам, слатко им се 

смее“. Така стоеше забележано во подоцна сочинетиот детален записник, но на 

тоа му претходеа минути и часови на неизмерни стресови и нервози. Накусо, од 

претседателот немаше ни трага ни глас.  

Кога тоа дефинитивно и веќе избезумено го констатира, Хилдегард 

Тодевска-Шварм итно го алармираше шефот на кабинетот Еразмо Филчев, и 

онака со сенка на стар бирократ на лицето, истиот миг додатно побледе, а потоа 

заедно со него, да се бувнат во канцеларијата на шефот на личното 

обезбедување на претседателот М-р Ненад Бламски, затечувајќи го во обидот да 

загризе во крупното парче топла пастрмајлија, кое само што му го беа донеле 

неговите оперативци. На алармот од шефот на кабинетот и на личната 

секретарка на Претседателот, Бламски одреагира брзо и професионално, дури 

инстиктивно – со оглед дека и самиот помина странски обуки врзани за 

одговорната позиција која му беше доверена од соодветната управа на 

министерството за внатрешни работи, а од неодамна, на еден од приватните 

универзитети, магистрира на стручната тема „Изненадувањето како безбедносен 

фактор – странски искуства“. Така, добро обучениот Бламски мигум ја фрли 

пастрмајлијата на бирото и следен од избезумената Хилдегард Тодевска-Шварм 

и веќе сосем бескрвниот Еразмо Филчев излета од својата канцеларија, при што 

со крајот на добро обученото око забележа дека пастрмајлијата падна на лицето, 

а мастрафот ѝ се истури врз принтот од дневниот извештај за успешно 

спроведуваните безбедносни активности кој, уредно изготвен уште од вчера, го 

чекаше неговиот потпис и испраќањето до надлежната управа, подоцна во 

работниот ден; при што во главата му блесна службената мисла дека, сега ќе 

треба „да се ебава со пишување скроз нов извештај“, и втората, покреативна, 

инаку забележана и како наслов во неговиот неодамна прилично успешно 

одбранет магистерски труд: „Марфи сепак беше во право!“.        

 И беше, искрено речено! – подоцна потонат во длабоки размисли 

теоретски анализираше безбедносниот експерт Бламски – иако Марфи е странец, 

а ситуацијата со изчезнувањето на претседателот беше оригинално наша! Затоа 

Марфи беше во право, ама на начин кој никому, дури ни на плевата странски 

консултанти, експерти и едукатори, до случајот со претседателот на оваа 

држава, им беше сосем непознат. Во ред, таму претседателите можеше да ги 

снема, ама логично и објасниво, главно во атентат, и тоа ти е, човече, 

безбедносно чиста ситуација... ама види ти кај нас, кај нас ситуацијата беше 

обратна: претседателот исчезна без трага и без глас, како да пропаднал во земја 

или, боже ме прости, како да го киднапирале вонземјани.    

Не треба посебно да се опишува збунетоста и возбудата која во редовите 

на државниот врв ја внесе исчезнувањето на претседателот Устијан Поп-Трајков, 
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без оглед што тој, познат по повеќе љубовни и нешто помалку коруптивни 

афери, и не беше особено омилен во јавноста, иако – од не сосем јасни причини, 

повеќе пати се покажа дека им одговара на нашите странски партнери, па според 

тоа и на раководители на владејачката партија...  

Откако одново сите спомнати, му се испоизвинија на амбасадорот          

на Никарагва дека претседателот „не се чувствува добро“ и, по неговите 

темпераментни латино-американски протестирања и два израза за кој се правеа 

дека не разбра оти се сочни пцовки на шпански, едвај го откачија испраќајќи го 

до неговиот автомобил со никарагвански знаменца, во кој го сместија 

повторувајќи му да не се грижи, дека сè е во најдобар ред и дека церемонијата на 

примањето на неговите акредитиви ќе се одржи „as soon as possible“, на што тој 

одговори „atraparte mi polla!“, што тие исто не го разбраа, но во секој случај, 

откако амбасадорот неакредитирано си замина, тие конечно можеа да пристапат 

кон телефонско алармирање на преостанатиот дел од државниот врв...  

„Погледавте ли добро низ кабинетот?“ – возбудено им викаше по 

специјалниот телефон премиерот Јасен Розовски – „Мене минатиот пат ме 

испрепадна, искокнувајќи од зад државното знаме! Се смееше и, онака 

алергичен на сè, истовремено киваше од прашината собрана во големото 

полиетиленско државно знаме. Видете сега зад знамето на Унијата; тоа е 

свилено, а Устијан фала богу ич не е алегичен на свила!“.   

Но, Претседателот Устијан Поп-Трајков, кој и самиот имаше обуки во 

неколку битни земји на Унијата – го немаше дури ни во тој дел од 

претседателскиот кабинет.  

Инспектори и форензички екипи на министерството за внатрешни 

работи набрзо ја преплавија претседателската зграда: ги испитуваа вработените, 

гледаа во мапите и ги прегледуваа тајните ходници и пасажи на кабинетот и на 

целата зграда, фотографираа, пиеја кафе врз кафе, па кога работата се 

одолговлече, свртеа и на виски, па собираа отисоци и друг материјал (еден 

инспектор дури собра златен часовник од претседателското биро, ама утредента, 

виде-не виде, го врати на место), и сè со цел макар да го осветлат, ако веќе не и 

да го решат мошне непријатниот случај. Тие како искусни професионалци знаеја 

дека вакви крупни случаи кај нас не можат да ги решат дури и нашите 

експертски странци. Или странски експерти, сеедно!  
 

* 

„Требаше бе повеќе да внимавате на него. Го знаете каков е! Цел мандат 

само проблеми прави!“ – нервозно извика Јасен Розовски откако ја спушти 

слушалката од специјалниот телефон по разговорот со потпретседателот на 

комесарот на Унијата, инаку потврден пријател на земјата, почитуваниот 

Кристијан Вандеркопф.  

„Тоа навистина го рече колегата Вандеркопф, или тоа е, Розовски, само 

еден ваш коментар?“ – бирократски пипаво праша министерот за надворешни 

работи.  

Премиерот го пречу злобното прашање. Инаку, тој го беше собрал 

тесниот владин кабинет токму во претседателската канцеларија на необјасниво 

исчезнатиот Устијан Поп-Трајков.   

„Тоа сега е најмалку важно“ – смирувачки искоментира министерот за 

внатрешни работи, кој се сметаше за десна рака на Розовски, обидувајќи се да 
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остави впечаток дека застанува на страната на видно вознемирениот премиер – 

„Сега треба да го решиме случајот, а прашањето на вина ќе го оставиме за 

подоцна!“   

Совесната Хилдегард Тодевска-Шварм дискретно шмркна покажувајќи 

искрена, дури и лична загриженост за состојбата, шефот на обезбедувањето 

Ненад Бламски невино ги собра усните и незаинтересирано погледна преку 

прозорецот, а шефот на кабинетот Еразмо Филчев немоќно ги рашири рацете, во 

знак на немо исчудување, и потоа тивко, но сепак чујно, додаде: „Повеќе од ова 

не беше возможно“. 

„Оди кажи им го тоа на овие од Унијата! Еве веќе почнаа да ми тријат 

сол на  глава!“ – нервозно шетајќи по просторниот претседателски кабинет 

викаше премиерот Розовски – „Кај најде, бе, сега да ни’ го приредува ова! Баш 

кога сме пред крајот од  почетокот на преговорите за влегување во Унијата?!“.  

Премиерот Розовски со право беше вознемирен. Тој очекуваше токму 

наредната недела по којнае пат да отпатува во седиштето на Унијата и одново, 

овој пат со повеќестрано и прилично сериозно навестен позитивен исход, да ја 

подотвори етапата на почетното финализирање на преговорите за статусот на 

земјата, итаканатаму... важно, во големиот сојуз на напредните држави на 

континентот.  

„Даааа...“ – со кренати веѓи и карактеристичниот, sordo и монотон глас, 

со еден вид стратегија на пајак, се надоврза министерот за надворешни работи, 

инаку член и кандидат на коалиционата партија во владата без чии два 

пратеника Розовски не можеше да обезбеди парламентарно мнозинство  – „Ова 

лесно може да ни’ го одложи процесот на кој толку напорно работевме. 

Дозволете да кажам: особено јас. Господа, киднапирање на шеф на држава, 

знаете, онаму, Горе, сигурно е дека ќе го сфатат како израз на недоволни 

капацитети на една власт...“ 

„Како, бе, киднапирање?!“ – енергично извика премиерот Розовски 

сакајќи веднаш да ја скине пајаковата мрежа која околу него и овој пат почна да 

ја плете министерот за надворешни.    

„А да прогласиме воена состојба?“ – конечно успеа да дојде до збор 

министерот за народна одбрана. 

„Ти затни ја муцката!“ – му се вдаде премиерот Розовски – „...и оди 

конечно заврши го курсот за вонредни состојби оти ќе ни пропадне грантот од 

Унијата што го искамчив специјално за тебе!“ 

Министерот на народна одбрана на тоа, тактично се повлече, не сакајќи 

додатно да го иритира премиерот кој, сите знаеа, беше негов баџанак, и кој 

поради таа деликатна семејна релација, особено поради навалувањата на 

сопругата и нејзината постара сестра, за мир в куќи на баџанакот му обезбеди од 

цивилно лице на служба во армијата ангажиран со договор за дело, да стане 

министер, секогаш гледајќи да му овозможи едукации и специјализации, меѓу 

другото и за што помалку да го гледа што дома, уште повеќе во владата...   

„Премиерот е, јас би рекол, во право“ – како и обично, смирувајќи ги 

возбудените страсти и со блага инклинација кон шефот на владата, какао и 

обично, инсистирајќи на она свое „јас“, изјави неговата десна рака, министерот 

за внатрешни работи и потоа, обидувајќи се да каже и нешто поодредено, 

додаде: „Во секој случај, ова е сериозна работа која ние темелно треба да ја 

испитаме!“ 
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„А од кај, жив ти леба, знаеме дека е киднапирање? Од каде?!“ – не 

престануваше возбудено да вика Розовски мислејќи на подлата сугестија од 

sordo министерот кого тој никогаш не го потценуваше, зашто знаеше дека 

додека си рекол „провизија“, „кекс“ или само „секс“, пајакот можеше на екс да 

му сплете и опасна домашна, не само меѓународна мрежа – „Може сам си 

заминал! Се сеќавате ли, бре луѓе, дека лани пред меѓународната средба на 

воени експерти од регионот, ни’ ја спрашти со онаа швалерка за која откако се 

врати, ми бараше директорско место во агенцијата за технички напредок!“ – по 

што во просторијата се чу зајакнатото цимолкање на доблесната Хилдегард 

Тодевска-Шварм која и тогаш доживеа прилично голем стрес барајќи го 

ненадејно исчезнатиот претседател, но и присетувајќи се дека именуваната 

личност беше нејзина втора братучетка која претседателот ја започна при посета 

на братучетката, дојдена „на кафе кај роднината“, насмеано загледан во 

нејзините долги и убаво обликувани нозе...   

„Тогаш, Премиере, јас веднаш ви јавив каде се беше упатил Прет...!“ – 

брзо одреагира шефот на обебедувањето Ненад Бламски. 

„Па, што не јавиш и сега!“ – наврапито го прекина превозбудениот 

премиер.  

Министерот за внатрешни работи му даде строг знак на Бламски да 

замолчи, а на премиерот благ ишарет да биде внимателен, на што Розовски едвај 

се совлада и задушен од нервозата која веќе го преплавуваше, клапна на 

претседателската фотелја, ја разлабави краватата и само одмавна со рака.  

„Да бидеме достоинствени во овие тешки моменти за државата“, 

дискрено и патетично повика на разум бледиот Еразмо Филчев кој добро знаеше 

дека малку потешки зборови најдобро можат да ја смират пламната општа 

возбуда... 

„Абе ај престани да збориш како да умрел човекот!“ – викна премиерот 

Розовски мислејќи тука на министерот за надворешни – „До пред неколку саати 

жив и здрав...“ 

„...сега изчезнат во непознат правец!“ – се обиде да направи шега 

министерот за надворешни – „Патем не ви сугерирам да седнувате на таа 

фотелја. Сè уште е рано за тоа“ 

„Да“ – се јави дипломатски Еразмо Филчев – „внимавајте Премиеру, 

мислам дека инспекторите пред малку ја премачкуваа со прашок за отисоци!“, 

на што Јасен Розовски стана и со дланка неколку пати се разспраши по задникот.  

„А ако се работи за план за несакано самоубиство?“ – се обиде да каже 

нешто и М-р Ненад Бламски и откако врз него падна презрителниот бесен 

поглед на премиерот, додаде – „Мислам... малку треба за човек да се штукне од 

умот“ 

„Ти да ќутиш! Мене таквите како тебе во службата, тебе ќе ме штукнат 

од умот“ – одново му се вдаде неговиот инокосен шеф, министерот за 

внатрешни работи – „А, колку за твојата одговорност, тоа топрв’ ќе го збориме!“ 

„Абе какво самоубиство!“ – викна премиерот – „Чоекот си нарачал чај, 

најнормално као и секој ден... “  

„Да, ама од мајчина душица!“ – неочекувано се јави Хилдегард во 

општиот раговор.  

„Да, де! Што врска има од која тревка чај пиел!“ – се сецна премиерот. 

„Па, затоа што обично претседателот пие боливач, знаете поради 
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уринарната инфекција која повремно му се јавува...“ – објасни Трајкова-Шварм 

– „Мајчина душица пие кога е вознемиерен! “ 

„Ееее!“ – задоволно се јави министерот со своето монотоно sordo. 

„Што, бе, ’ееее!’?!“ – не додржа Розовски – „Кој нарачува чај ако има 

намера да се убие?!“   

„Па каде е тогаш човекот?“ – потпраша министерот, забрзано почнувајќи 

да каса откако увиде дека Розовски е фатен во општата мрежа – „Белки не 

испарил како, боже ме прости... мајчина душица!“  

„Испарил, испарил!“ – му одговори Јасен Розовски – „И не му е прв пат. 

Каде беше на коференцијата на организацијата за безбедност и соработка кога 

требаше да ја отвори? Испари! Ти му го читаше говорот, така?!....“  

„Јас предложив да го читате Вие“ – одговори министерот продолжувајќи 

ја својата плетка – „Но оглед дека говорот беше на англиски, морав да презема 

јас...“ 

„А на меѓународниот форум за човекови права? Каде беше тогаш 

драгиот Устијан? Испари! Кој читаше тогаш? Јас! На отворањето на саемот за 

информатички мебел? Он испари, на место него читав – јас! На прес 

конференцијата по неговиот сопствен избор за претседател? Едвај го вратив од 

испарувањето само да каже два-три збора благодарност; и кој збореше... пак јас! 

Така ли беше, или не?!“ 

Во тој момент во просторијата, сосем неочекувано, забрзано чекорејќи се 

втурна министерот за култура:  

„Вистина ли е колеги?! Само што ги дознав непријатните вести. Кажете 

дека не е вистина! Ве молам кажете!...“ – ширејќи ги рацете во од, егзалтирано 

на кабинетската сцена настапуваше министерот за култура, до неодамна втор 

кореограф во националниот балет.  

„Ти, бе, што мајка бараш тука?! Кога културата била вклучена во тесен 

владин кабинет?“ – не издржа премиерот Розовски, превидувајќи го 

последователниот предупредувачки ишарет на својата десна рака, министерот за 

внатрешни работи. 

„Извинете господине Премиер, но јас не барам никаква мајка, туку мојот 

вујко. Вие знаете дека претседателот Устијан Поп-Трајков е брат на мајка ми 

Добрила. Мене живо ме интересира што да ѝ кажам на моја Добрила за 

исчезнатиот брат. Освен тоа, претседателот на државата требаше да го отвори 

Саемот на книгата и јас сега навистина не знам што да правам“ – со полуплачлив 

тон рече министерот за култура.   

„Не знаеш, а?! Е баш сега за тоа зборев!“ – му се внесе Розовски во 

лицето – „Ако веќе го нема вујко ти, тука сум сè уште јас! Јас, бе, ќе го отворам 

и тој саем!“ 

„Па, да!“ – не издржа коалициониот министер и тивко, колку да го чујат 

само најблиските, монотоно го поткасна премиерот – „Кога веќе не е на 

англиски!...“ 

„А ти – продолжи Розовски – спреми ми го текстот и пази да не се 

повторат оние балетски изрази како на театарскиот фестивал лани, дека во 

театарот правиме мајсторски пируети, а во културата напредуваме со еленски 

скокови.“  

„А што фали на тие изрази! Па сè е тоа музичко-сценска дејност.“ – 

навредено рече министерот за балетска култура.  
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„Тоа што не сакам и писателите да ме плукаат како глумците и 

режисерите после оној музичко-сценски говор!“ – бесно откина Розов.    

„Како сакате!“ – тивко и каприционо рече министерот за култура и по 

неуспешниот настап, со неколку чекори en arrière, се повлече меѓу епизодните 

учесници во овој кабинетски колективен настан.  

Министерот за внатрешни недоветно ги крена веѓите и – во намера да ја 

да ја премости напрегнатата атмосфера која веќе се закануваше со распад на 

коалицијата и нужно паѓање на владата и губењето на неговото минитеско место 

– мирно праша: 

„Издадовте ли соопштение дека претседателот е на краток одмор и тоа 

во земјава?“ 

„Издадовме господине министре! Сè е во најдобар ред!“ – застанувајќи 

во став мирно му изреферира шефот на личното претседателско обезбедување 

Бламски. 

„Во најдобар ред, а?!“ – не издржа Јасен Розовски и му се истури на 

шефот на обезбедувањето – „Ти и мене лично ќе ми одговараш што сè е во ваков 

најдобар ред, разбра ли?!“ 

„Разбирам!“ – војнички строго одговори магистер Бламски, иако за миг 

му се стемни пред очи, најмногу поради постојаните навреди на премиерот, а во 

добар дел и поради тоа што утрово остана гладен, па почнаа да му играат 

навежбаните бицепси, да му се стискаат сомачните мускулни плочки, во лицето 

му јурна крв и за миг (ама, сепак, само за миг!) ги заборави сите странски кризни 

обуки и инструкции, и преплавен од поривот да му скокне на Розовски и да го 

фати за врат со едната рака, а со другата да го толчи по залижаната тиква, сè 

додека и тој не стане црвен наместо розов, за да се смири, сега силно ги стисна 

разиграните глутеуси и длабоко во себе изрече пцовка која не е пристојно тука 

да се спомнува. Сепак, на крајот комплетно се совлада знаејќи дека до колку го 

тресне премиерот, во ова атмосфера може да падне и владата, а со тоа скроз ќе 

пропадне и неговиот договор со деканот на Факултетот за право и безбедност на 

најновиот приватен универзитет, најнапред да докторира на проширената тема 

„Изненадувањето како безбедносен фактор – странски искуства, 2“, а потоа и да 

биде избран, директно за редовен професор.    

„Соопштението веќе е објавено во средствата за јавно информирање“ – 

за среќа тука се јави Еразмо Филчев користејќи се со старата терминологија 

зашто, единствено тој немаше поминато обука за висок администратор во 

странство, туку имаше завршено виша административно-политичка школа во 

поранешниот систем. Падне ли владата, за него беше сеедно, ќе оди час поскоро 

во пензија која особено како што течеше мандатот на непредвидливиот Устијан 

Поп-Трајков, тој сè почесто си ја посакуваше. Хилдегард, со која особено по 

нејзиниот развод со странскиот специјален едукатор Себастијан Шварм, го 

врзуваше колегијална блискост базирана за опитот дека секогаш е добро да си 

блисок со личниот персонал на претпоставениот, особено на претседателот, 

искрено го советуваше да издржи уште извесно време, зашто во кабинетска 

работа според општа оценка тој е како риба во вода, а неговото искуство му е 

неопходно и на кабинетот, како и неговото покровителство, нејзе лично.    

„Се извинувам!“ – повторно се јави министерот за надворешни – „А ако, 

спротивно од соопштението, се испостави дека одморот на Претседателот се 

покаже... подолг?“  
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Премиерот Розовски сакаше да му одговори директно дека во тој случај 

слободно може да му се фати за подолгиот одмор на претседателот, и дека освен 

тоа веќе нема да биде министер за надворешни, ни член на влада, туку лево 

сметало во некоја од агенциите, па ако не му се допаѓа, слободно може да му 

пликне под барокниот прозор... но! – за љубов на владејачката колација и на 

својата премиерска позиција, рече само: „Во секој случај имаме уште два-дена 

од викендот за расчистување на немилиот случај! Ајде сега, секој на својата 

работа.“  

И со оглед дека веќе беше ручек-време, секој од нив си замина дома, не 

давајќи да им се расипе претходниот план за петочното попладне и за викендот 

кој штотуку им почнуваше – како ним, така и на народот на државата со која 

тие, благодарејќи пред сè на странските обуки и остручнувања – како-така, горе-

долу и на тоа слично, раководеа. 
 

* 

Помина месец дена откако претседателот на државата исчезна во својот 

кабинет, а сите обиди да се пронајде не само тој, туку било каква трага во врска 

со неговото исчезнување останаа попусти. Секоја недела шефот на 

претседателскиот кабинет Еразмо Филчев добиваше задача, и неа ја 

реализираше, до медиумите да испраќа соопштенија за продолжениот 

неколкудневен, потоа и целосен годишен одмор на претседателот Устијан Поп-

Трајков. Во последното соопштение истата вест беше надополнета и со 

пропуштената причина за продолжениот одмор: „поради исцрпувачката работа 

на претседателот на државата“. По катастрофалната посета на премиерот 

Розовски на седиштето на Унијата, на која одново беше одложен почетокот на 

крајот од преговорите за идното зачленување во Унијата за што исчезнувањето 

на Устијан беше земено како главен аргумент:  

„Што правите со исчезнатиот преседател?“ – само што ја отвори 

средбата со Јасен Розовски и неговата делегација за крајот на почетокот на 

преговорите за придружување во Унијата, рече Кристијан Вандеркопф, инаку 

наш осведочен пријател во високите структури во странство, со топол, доверчив 

тон. 

„Сè уште нема ништо. Човекот исчезна како да се стопил со воздухот“ - 

со ист тон му одговори нашиот премиер.   

„Не можете да бидете дури ни идни членови на нашата Унија до колку 

вака ноншарлантно си ги губите претседателите и тоа во текот на процесот“, 

пријателски му рече Кристијан Вандеркопф, при што наиде на дискретното 

одобрување на колалициониот пајак од домашното министерство за надворешни 

работи кој пак тој процес и го водеше.  

„Ние мислевме... да ве замолиме да ни’ испратите експерти да го 

испитаат случајот“ – со нелагодност рече Розовски. 

„Нови експерти?!“ – го крена гласот почитуваниот Кристијан Вандеркопф 

– „Па немаме веќе ресурси да ги плаќаме... Поради бројот на нашите стручњаци 

кои работат кај вас постои опасност да го пробиеме и предвидениот буџет од 

ставката „надзор и помош со преткандидатите“ за идно вклучување во нашиот 

голем Сојуз.“ 

„Па сега...“ – пропелтечи премиерот Розовски – „ако откривањето на 

претседателот Устијан е толку важно, можеме ние да ги платиме вашите 
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експерти, само вие догласете се...“   

„Како ако е важно!“ – отсече нашиот најголем пријател Кристијан 

Вандеркопф – „Клучно е. Со тоа покажувате цврстина на безбедносниот систем, 

на страна одговорноста во зачувувањето на непомерливите уставни институции 

и вредности...“ 

„Секако, секако!“ – неуверливо рече Розовски кревајќи го погледот во 

воздух и во обид да покаже како Устијана го поима како уставна вредност  – 

„Мислам дека ќе ни требаат експертски обуки и на тој план. Ние сме спремни да 

ги платиме...“ 

„Ќе видам што можам да сторам, имам човек кој добро ја познава 

ситуацијата кај вас на теренот и е експерт за кризни ситуации “ – рече Кристијан 

Вандеркопф со пријателски и доверчив тон со кој и до сега ги беше освоил 

симпатиите на нашите делегации – „Вие знаете дека за вас неколку пати сум ја 

вложил и сопствената политичка кариера...“ 

„Ние повоторно ќе умееме да ви возвратиме!“ – дипломатски 

внимателно одговори пајакот со својот монотон sordo глас.  

„Да, нема проблем...“ – веднаш прифати Јасен Розовски – „Ние пак за тоа 

ќе ви платиме“... со што ги предизвика презривите погледи на странецот и на 

домашниот пајак. 

Ете, така заврши таа средба на која ни беше одреден нов рок за почеток 

на крајот на преговорите... по пронаоѓањето на претседателот на државата, кој 

веќе подолго време беше една, чисто кабинетски исчезната, уставна вредност.    

Еден од тие денови кои власта во републиката ги живееше без својот прв 

човек и кои, по укажувањето на почитуваниот пријател Кристијан Вандеркопф 

почнаа да се именуваат уставна криза, што, рака на срце, особено и не се 

чувствуваше во јавниот живот, во кабинетот на премиерот Јасен Розовски се 

најави популарниот астролог и медиум Кристијан Лунов. Беше тоа веднаш по 

враќањето од неуспешните преговори со Унијата, значи во вистински момент, 

имено токму во време кога Розовски сериозно размислуваше на нацијата да ѝ ја 

соопшти горчливата вистина дека е останата без претседател, којшто „заминал 

во сè уште непознат правец, па не е познато ни кога ни дали од таму воопшто и 

ќе се врати“. Планираше пресврт во кој прво ќе го смени министерот за 

внатрешни работи што божем му е десна, а во суштина работите си ги води на 

своја рака, потоа да го казни она говедо Ненад Бламски обвинувајќи го „за 

комплетно губење на шефот на државата“ и да го опичи и потресе барем со една 

условна казна, па да му врати за стресовите што поради сето тоа самиот не 

престанува да ги доживува; да ја зацврсти колацијата со оној пајак кому ќе му ја 

понуди својата позиција во замена за поддршка на неговата кандидатура за 

претседател на републиката, и потоа да распише избори за нов претседател, 

имајќи се тука предвид единствено себе си.  

Во тој план астрологот Крсте Лунов совршено се вклопува, со оглед дека 

може да изработи хороскопи во кои ќе го најави неговото доаѓање за шеф на 

државата, а пред тоа, во четири очи да му ја претстаже иднината... без оглед што 

во било каков случај, таа особено во овие околности, и онака зависти само и 

единстено од него, од моќниот Јасен Розовски и од специјалните фондови за 

итни и битни состојби што ги има секоја, а особено оваа држава...   

Затоа, како ладен туш му дојде исказот на астро-медиумот.  

„Ние имаме претседател!“ – викна уште на прагот Лунов и го погледна 
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со широко ококорени очи премиерот, и кревајќи ја раката со прстот вперен кон 

таванот со позлатени штукатури, додаде: „Претседателот е сè уште во својот 

кабинет! Тој никогаш не го напушти!“  

„Ама ти за тоа ли си дојден?“ – не даде да се збуни Розоски, веќе опитен 

во вакви ситуации „Да ми правиш смути или да ми помогнеш?!“ 

„Вистината е најголемата помош која можам да ти ја пружам“ – викаше 

медиумот. 

„Добро ај смири се. Седни малце и напиј се нешто. За што си, за виски, 

за коњак?“ – рече премиерот.   

„Ако има вињак, може една чашка“ – рече медиумот и откако го доби 

пијалокот, сосем ја смири првичната егзалтација. 

„Ај сега кажи што имаш, па јас да ти кажам што планирам!“ 

„Планот ќе ти се оствари!“ – рече медиумот театрално станувајќи. 

„Седи де, смири се!“ – му рече Розовски – „Може уште една?“ 

„Може. Дупла. Добар ти е вињакот – ми ги раздвижи сите визии.“ – 

помирливо рече медиумот.  

 „Па, јасно човече!“ – одговори Розовски – „Го знам тоа од искуство! 

Ајде сега кажи што имаш да кажеш. Како знаеш дека Устијан е во кабинетот 

кога кабинетот е празен?“ 

„Тоа ли е аргумент?!“ – рече медиумот и го дрмна дуплиот вињак. 

„Што сакаш да кажеш?“ – не разбра Розовски.  

„Па тоа дека кабинетот беше уште попразен кога Устијан беше стандардно 

присутен во него!“ 

„Тогаш немавме уставка криза“ – рече премиерот – „Сега мораме да се 

извлечеме од неа... Жив ли е Устијан?“ 

„Ехааа!“ – потврди Лунов – „Жив, здрав и радосен! Си го прави кеифот, 

и тоа качен...“ 

„...пак кај онаа ороспијана?!“ 

„Ц-к! “ – одрече на традиционален начин Крсте Лунов – „Качен е на брод!“ 

„И он избегал на море кај комшиите?!“ – несигурно потпраша Розовски.  

„Οχι!“ – симпатично одрече медиумот и ја подаде раката со празната 

чашка кон премиерот – „Останат е во кабинетот!“ 

„А, нема више пиење!“ – рече Розовски и ја повлече веќе подадената 

рака со подиспразнетиот вињак.  
 

* 

Единствено Хилдегард Тодевска остана во просторијата и чистејќи го 

отечениот нос, погледна во таванот со богата штукатура која го обавуваше 

покривот на кабинетот, на некој чуден начин чувствувајќи го присуството на 

Претседателот. Таа не можеше да прифати дека Устијан Поп-Трајков веќе не е 

на служба. Духот на претседателот барем за неа, сè уште престојуваше во 

кабинетот. Во нејзиното чувствување, тој сјаеше како кристалите од големиот 

полилеј набавен во странство со посредство на нејзиниот поранешен сопруг кој 

умееше да води љубов брзо и солидно, но исто така и да смени и брак, и место 

на живеење.  

„Хилди!“ – наеднаш се зачу познат глас.  

„Претседателе!“ – извика и потстана Хилдегард. 

„Но, тофа сум јаз, тушо моја!“ – одново се јави гласот и дури тогаш добезната 
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Хилдегард Трајкова се сврте и на вратата го виде својот екс-сопруг Вили Шварм. 

„Што бараш ти тука?!“ – рече со извесен непријатен призвук во гласот 

сеќавајќи се дека тој еден ден ја напушти без било каква најава, токму како 

Устијан државата. Но таа не беше државата, таа имаше чувства, неколкумесечен 

заеднички живот со него, потреба за некого да готви, конечно како и секоја 

здрава жена, таа имаше и свои специфични телесни потреби...  

„Така ли се пречекува сопствениот сопруг, моје траго liebe!“ – не даде да 

се изненади тој – „Освен тоа, кога ситуациите ќе ви се закомплицираат како 

сега, тука е секогаш стариот добар Вили да помогне!“ 

„На што мислиш?“ – со професионална дискреција одговори неговата 

екс-сопруга. 

„Мислам да исчезнувањето на претседателот“ – весело одговори Вили 

Шварм и при тоа намигна: „Кога него го нема, време е за појавата на Вили!“ 

„Те молам, тебе не ти е местото тука!“ –  енергично рече Хилдегард и се 

обиде да го врати преку влезот во претседателскиот кабинет.   

„Мене ми треба само говорот на Уздиан во врска сценариото „б“ во 

случај на фашиот прекин на завршните преговори во Унијата.“ 

„Не доаѓа предвид!“ – строго рече Хилдегард и се обиде да го истурка 

поранешниот сопруг, но наиде на неговата енергична и цврста прегратка. 

„Да беше нашиот претседател тука, ќе видеше ти дали вака ќе се 

однесуваше!“ – рече Хилдегард пред плач. 

„Aba Hildi, Уздиан сам ќе ми дадеше свој ковор...“ – нежно ѝ прошепоти 

Вили во увото и в миг ѝ ги покрена сите шумови, извици, страсти, желби и 

дамари... додавајќи во уште еден секси-шепот – „... Јаз давам експерско мислење 

и корекцион!“ 

„Апсолутно!“ – нејзе дури ѝ се стори дека го слушна гласот на исчезнатиот 

шеф на државата.   

Во тој момент заѕвони телефонот на Вили Шварм со мелодија од филмот 

„Казабланка“ на која Хилдегард и тој толку пати водеа брза и ефикасна љубов.  

„Ќе кренеш, ли бе, liebe?“ – шепотеше Хилда во неговата прекратка.  

„Nein!” – одговори Вили и знаејќи дека Кристијан Вандеркопф секако ќе 

му се јави и подоцна, ја притисна Хилди во прегратката со едната рака, додека 

со другата цврсто ѝ ја стисна крупната дојка.  

„Свири го тоа повторно, Вил!“ – рече Хилдгарад и се препушти на неговите 

брзи и ефикасни прегратки и стисоци додека новиот повик на Вандеркопф пак го 

свиреше слаткиот тјун од „Казабланка“, а кабинетот почна да се шири и да се 

менува во еден романтичен простор и боите да му бледнеат како на фотошоп, сè 

додека не се претвори во егзотична црно-бела мароканска кафеана, а на Хилдегар 

во главата и шумолеше од шепотите на Вили, музиката од филмот, шумовите на 

бранови, фиукањето на медитерански маестрали, плискањето на крвта од 

нејзините сопствени дамари, и заедно со сета таа папазјанија од слики и звуци, од 

мераклиските извици на Устијан: „Напред, Вили! Удри, брат!“...   
 

* 

И откако кабинетскиот перформанс Казабланка заврши, единствен со 

среќен крај во оваа, така да се каже вонуставна приказна, а Вили си ја местеше 

кошулата а Хилди бујната и обезредена коса, во кабинетот влегоа премиерот 

Розовски и медиумот Крсте Лунов кој со испружени раце и со вџашен поглед, 
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почна да вика: 

„Тука е. Го чувствувам неговото присуство! Просто можам да го намирисам!“  

„И јас, страшно мириса на прчојна!“ – возбудено се надодаде и 

премиерот – „Ама каде е, каде е претседателот?“ 

„Не знам, не знам“ – го надвикуваше астрологот и чудотворниот медиум 

– „Само чувствувам само дека е тука.“   

„Entschuldigung“ – спокојно рече Вили Шварм кон премиерот – „Јаз знам 

каде е господинот претзедател Уздијан!“ 

„Каде?!“ – се свртеа премиерот и медиумот едновремено. 

„Ова е мој конзултатнпрајс и зметка во Unionbankgeselshaft.“ – Вили 

Шварм му подаде една картичка со величина на визитка – „Примате ОК, хер  

Канцлер Рософски?“  

„Розовски“ – го исправи Хилдегард, така да се каже, на кирилица.  

„ОК, ОК, прифаќам!!!“ – ја чапна картичката и возбудено повтори Розовски 

исто така на нашето национално писмо – „Сега кажете каде е претседателот Устијан!“ 

Вили Шварм се сврте кон големото претседателско биро и раширувајќи 

ги прстите од дланката, слично на илузионист вртеше со десната дланка, а потоа 

ја нурна меѓу бројните предмети и од таму извади едно мало шише со 

минијатурна галија во него.  

„Ете Уздиан!“ 

„Ај не се заебавај!“ – се замати Јасен во погледот – „Ова не е приказна за 

Аладин, туку за мојот шеф на државата!“ 

„Aber, ja! Погледајте внимателно“ – рече Вили со ведар и смирувачки 

тон, со кој уште еднаш го освои заблудениот, вљубен својата поранешна 

сопруга, и му го доближи шишето на премиерот. 

Во шишето, на палубата од галијата, облечен во бели куси панталони и 

во морнарска маица во сини риги, радосно мавташе Устијан Поп-Трајков и 

гушкајќи ја втората братучетка на Хилдегард, му довикуваше на Розовски: 

„Тука сум бе, Курто! И немам намера да се враќам. Шетаме со 

друштвово – од кабинетов до Корзика и Сицијалија, па до Малта и до 

Казабланка обавезно... и си уживаме! Ти распишувај избори, преземи го 

кабинетов, само не ми го пипај шишево, зашто тогаш ќе морам да ви се вратам! 

Вака нема никому да пречам! Дури ќе можеш за нешто и да се консултираш со 

мене. И фала богу што дојде Вили конечно да ме пронајде! Значи, Вили, 

другарче, јави му на Вандеркопф дека поднесувам неотповиклива оставка, ете, 

од здравствени причини, оти подобра причина од оваа – здравје! Мене сега ме 

интересира само ова, крузингов на галија, а на кормилото на државата зад себе 

го оставам овде присутниов Јасен Розовски. Ваков-таков, подобар од него нема 

да најдете. А може и оној пајак од министер, иако тој е порасипан од Јасена. Вие 

конечно ќе си видите кого ќе наместите на моето место. А на Вандеркопфа  

порачај му, ако сака да си го намали стресот, ама и кариерните очекувања, го 

чекам на бродов и него; иако знам дека тој сè уште има крупни амбиции...“ 

„...и свој јахт во Lübeck, на наше море!“ – дообјасни Вили, им мафна на 

присутните и тргна кон излезот, пред сè за да го извести својот шеф за успешно 

завршената мисија.  

„Вили, ќе се вратиш ли бе, liebe?“ – тажно, но сепак достоинствено, по 

него рече Хилегард Трајковска-Шварм. 

На што тој се сврте, го крена палецот во воздух во знак на позитивно 
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настроение и оптимистички одговор. 

„Свекако Хилди!“ – додаде Били Шварм – „Само не снам точно кога! 

Тука сум, кога повторно ќе ви притребам. Мислам дека се гледаме скоро, за 

ваши нови избори. Auf Wiedersehen, liebe Hildi!“ 

Во просторијата завладеа молк кој, за да ја раскрави во суштина 

поволната атмосфера, го прекина астрологот Лунов: 

„Во тој случај не би било лошо да се напиеме нешто“ – и му се обрати на 

домаќинот во шишето – „Гос’н Поп-Трајков, извињавајте, да не ви се наоѓа 

некое вињаче во барчево?“ 

„Се наоѓа, бе брат, како не! Овде сè има. Ние на крстарењево, 

моментално си м’скаме румче. После, ќе свртиме на италијанско винце. Вие 

тамо слободно пијте, грицкајте, лапајте све што има таму!“ – викна Устијан од 

своето шише повторно вратено на бирото во претседателскиот кабинет – „И не 

забравајте: од овде, ја стално ќе бидам со вас!“  

 

Расказ од збирката „Парадоксикон“  

(„Рациновото признание“ 

за најдобра прозна книга во 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 69 

 

Игор Поп Трајков           Igor Pop Trajkov 

УДК 821.163.3-32 

 

ПРИЈАТЕЛ 

 

 Не знам зошто сите мислат дека е многу убаво да се чекаат гости. Некој 

дома ќе ти цапа, потоа треба сето тоа да се брише. Најчесто мајка ми доаѓа да 

интервенира по однос на ова прашање. Постојано има некој коментар за мене, 

дека јас само сум забришал, не сум добришал, ме чувствувала уште од кога сум 

бил дете дека сум многу расипан, едноставно се надевам дека она мојот фушерај 

нема да го забележи. Ама не било лесно со неа, така постојано ми нагласува, 

знаела она со кого си има работа, затоа сè во врска со мене двојно проверувала. 

Се обложувам дека затоа татко ми така рано го напушти овој свет, не е 

едоставно да се живее со некоја како мајка ми, која постојано е во право и 

постојано сè забележува. Еве тука го најдоа, каде сега гледам телевизија, со 

зјапната уста, спрострен од срцев удар. Сум се метнал на татко си, затоа сум бил 

вака зол - речиси секое утро кога ме буди за во гимназија мајка ми го процедува 

ова низ заби. За среќа тато ни остави големо наследство, работеше како доктор 

во Германија. Знам дека треба да се зборува сè најдобро за родителите, ама како 

да ви кажам почитувани читатели, мајка ми е една проклета жена. Постојано 

морала да средува сè зад мене, така ми кажува, зашто јас сум мислел дека е 

глупава и ништо не забележувала. Не живееме ние во каменото време - така ѝ 

возвраќам - ние сме во шеесеттите и во срцето на Европа. Не чисти таа, туку 

правосмукалката; не пере таа, туку пералната.  

 Постојано доцни, овој другар ми кој еве окапев чекајќи го... Абе да не 

мавта и тој нешто? Се сомневам, очигледно е трупец кога може да мисли дека 

многу нешта не постојат, а кои му се пред носот. Како на пример дека сите ние 

одиме во Синг-синг, како што директно ги нарекуваат екстракарикуларностите 

во холивудските продукции, а најмногу во Доручек кај Тифани. Јас дури и 

најотворено, кога почнавме да се дружиме го прашав дали би сакал да биде 

заедно со мене за додатните активности. А тој пак - немој да им веруваш на тие 

што ти ја полнат главата со глупости, такво нешто не постои; сум чул и другите 

за тоа како зборуваат, да одиш некаде и да кажуваш што сè се прави меѓу нас, 

затоа што од тоа ни се развивала економијата. Ти се молам престани - тој така 

ми кажува - не било добро за мене да сум се занесувал... Така да... 

 Како и секогаш кога доаѓа кај мене по 9, многу внимателно и тивко 

тропна на вратата, никогаш не го употребува ѕвончето во овие саати. Да се 

чудиш колку е воспитан, а е од Балканот. Мајка ми прво праша - кој е?, тој 

снисходливо промрмори - З. М. тетка А. Внимателно пројде низ мебелите и 

кристалните украси на нив (кои како да се здрвени во времево уште од како 

татко ми замина), додека тетка А. уште повнимателно му ги пратеше со поглед 

чекорите. Да му се мочам на чевлите чии отпечатоци некој ќе треба да ги брише. 

Овој пат не ни почна да се собува, зашто секогаш до сега му велевме - не, не сме 

Турци па да треба да одиш бос. Осетивме и јас и мама дека сака да мисли дека 

неговиот круг на луѓе се некои кои како да никнале на Западот. Се сеќавам кога 

Есте Лодер многу години по ова, кога син ѝ стана амбасадор на САД во 

Австрија, постојано правеше презентации за колку-толку да нè оправи нас 
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простите Балканци. Ѝ имаше засметано дека во нашиот регион мажите многу 

носеле бели чорапи, тоа било ужасно грдо. Арно ама никој не се осмели да ѝ 

каже дека тоа е затоа што улиците ни се многу валкани, така чорапите може да 

се перат на високи температури. Ете така ти е тоа во животот, кај нас е сè 

неправда. Никому нема да му е грижа ако си во неволја, никој нема да направи 

таа да се исправи, никој нема да ти помогне, никому нема да му трепне окце 

дека те ограбиле, дека си жртва, едноставно ќе им сметаш зашто си несреќник! 

Оваа ми е дамнешната, прва лекција која ја научив во животот, на која 

отсекогаш стриктно се придржувам! 

 З. М. гадно смрди кога ми доаѓа на гости. Ми вели дека затоа што 

семејството не му било омилено на комунистите, постојано им ги покачувале 

сметките за вода и струја. Јас во вакви случаи секогаш „братски“ го советувам 

дека тоа не смее да му биде изговор да не се среди на друго место. Му 

објаснувам јас дека имаат заводи, институти каде во замена за неговата 

понудена соработка, тие би му дале топло капење и сапун. А тој пак - не! он си 

бил домаќин човек, не можел он така, се распрашал он и за ова, такви услужни 

капења не постоеле. Тогаш нека трулее до даска, си реков.  

 Иако не ми верува, ќе се отвара пред мене. Иако се сомнева, ќе ми се 

доверува. Нема со кого да зборува, да излегува, да споделува. За неговиот склоп 

на личноста е од пресудно значење да се чувствува онака како тој замислил дека 

треба, не онака како што се мора. З. М. не може со морање, може само со 

сакање. Тоа е она што ќе го докрајчи. Светот на неговите костимирани драми, 

неговите рицарски романи, на филозофиите на посветеноста, на оддаденоста кон 

доблестите на христијанството; сето тоа се карти кои се во мој интерес. Затоа не 

смеам да изгубам ниту една партија, доколку имам намера сè да добијам. 

Доколку сепак осознае дека е под внатрешна обработка, ќе биде сосем доцна. 

Тогаш ќе мора да каже дека некој од неговата најблиска околина го подрива, но 

џабе му, ќе нема кој да го чуе. И неговите родители се со тој идеолошки 

фанатизам кон Западот. Презентирајќи нешто што не е локално, тие ризикуваат 

да го изгубат својот единствен син. Не сфаќаат ли дека на идеолошка основа би 

можеле да им го одземат старателското право? 

 Ми кажува така З. - како и секогаш до по полноќ се замуабетивме - колку 

тука му било ужасно, како сакал да побегне, дека морало да има некаков начин 

ова да се оствари, и покрај тоа што семејството му било во сиромаштија. Чул 

дека имало некакви стипендии, по амбасади. Јас го прашав за неговите роднини 

од Австралија. Тој ми кажа за нив дека тие биле исклучително егоистични. Дека 

од таму постојано им ја проверувале поштата, и дека не смееле да комуницират 

со нас од зад железната завеса. Јас пак со моето божем скромно познавање од 

политиката - нели ние не сме со Истокот, ние сме од неврзаните? Тој како со 

набубано ми одговори - да, ама тоа било така само на хартија, и ние сме биле со 

шлаимот. И покрај тоа што во овие активности го согледувам својот 

просперитет, сепак се заинтересирав и за човечки работи - а што воопшто прави 

во животот З.? Има ли некакво хоби, спорт? Не му се чини ли и нему дека би му 

прснала сперма од уши; сега сме млади, во најубавите години, не му се прави ли 

„нешто“? Што прави со љубовниот живот? Висок е и шармантен. Не би ли сакал 

со некоја да се спои? Живее во елитниот дел од градот, наследен од неговите 

предци аристократи. Кога го прашав, сепак добив неочекуван одговор, иако 

солидно ја познавам мрачноста на неговата душа. Тој не ни можел да се осмели 
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да помисли на такво нешто, нему заради политичката репресија не му се сакало 

да има деца. Местоположбата каде живеел ја мразел, оти знаел дека ако си 

заминат на Западот, комунистичките власти веднаш сè ќе им земеле. Неговите 

родители сакале по секоја цена да ја задржат куќата од предците, затоа не сакале 

да фаќаат џаде. Својот дом З. го доживувал како затвор, бидејќи иако знаел дека 

е истомисленик со своите родители, тие никогаш не би го потпомогнале 

неговото бегство. И така јас додека ги слушав неговите греотилаци, почнав 

благопријатно, конвулзивно да размислувам како да му помогнам. На еден сосем 

мој, индивидуален начин. Му реков дека соседот над мене работи во амбасадата 

на Велика Британија и дека би можел да му закажам средба со аташето за 

култура. З. се согласи и рече доколку му успее ќе ми помогнел и јас да куртулам 

зад железната завеса. Јас му реков дека за пријателите ќе сум направел сè, а дека 

за мене, кој сум од Жабране (за разлика од него кој е Марковски), потоа не ни 

треба да се грижи. Ама, нагласив, да не оди кај нив вака усмрден, ако треба кај 

мене нека се избања. Јас сум сосема задоволен со нашето балканско мочуриште - 

заклучив пред него. 

 Не поминаа ни 3 дни, а тој веќе беше во амбасадата. Му се јавив по 

средбата, некој дигна слушалка, а потоа ја спушти. Не се заморував со 

проблемите од нивното семејство. Рака на срце, отсекогаш ми биле чудни. Си 

реков подобро да се фокусирам на моите проблеми и на можностите кои ми се 

отворија. Имено решија да отворат оддел за градежни инженери за 

хидроцентрали. Тоа ќе било само една генерација. Значи нема да имам некоја 

конкуренција, пред мене е блескавата иднина. Од сигурни извори дознав дека 

токму мене ќе ме примеле. Потоа дознав дека и други го барале З. М., дека 

престанал да оди во гимназија, дека го снемало, како и неговите родители. 

Консензусот беше дека им паднала секирата во мед, добиле некакво наследство 

од странство или нашле работа во богатиот свет, и сега како и сите ѓубриња од 

овој простор нè заборавиле нас од тука.  

 Потоа минуваше многу време, изминуваа купишта месеци како за само 

еден ден. Јас се оженив, со син сум, ни оди, секој ден одам на работа, по 

хидроцентрали, навака-натака, како што реков времето лета. Еднаш жена ми 

рече дека некаков просец свиркал под прозорецот од нашата зграда и со шепот 

ја прашал жена ми дали сум дома. Таа му рекла дека ќе ми кажела дека ме барал, 

да ѝ кажел како се вика, но него го снемало. Еднаш околу Нова година, нагрбен 

со подароци, проверував во ходникот да не има некоја пошта во сандачето. 

Тогаш од подрумот кој беше под скалите изникна една мрачна, страшна фигура, 

сета во сенка, само зашеметувачките белки од очите болскотеа на брадосаното ѝ 

лице. Еј абе ме виде ли ти мене кој сум? - прошепоти гневно низ заби. Чекореше 

истоштено, но решително кон мене. Огромните раце му беа валкани, со црнотија 

под ноктите. Мислев сака да ме убие. Внимателно се затрчав нагоре кон својот 

дом, стегајќи ги со прстите ќесите подароци за нешто да не испуштам. Веднаш ѝ 

свртев на полицијата, која дојде за десетина минути. Направија увид, но рекоа 

дека нема основа за пријави, ама нагласија дека ќе го надгледуваат местото, 

бидејќи и други им се пожалиле за некаков манијак по ходниците. 

 Потоа времето, тој судија безгрешен, продолжи пак да си врви. Со 

жестоко, несопирливо темпо. Дојдоа осумдесеттите. Не знам зошто, не ми се 

допаѓаа. Имаше некоја економска криза, но тоа знаев дека не беше црвот кој ме 

гнетеше. Имаше нешто сурово, студеникаво во тие зими, знаев дека сè одоколу 
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почнува да се менува, на моја штета. Чувствував дека надоаѓа некое ново време, 

кое нема да е најдобро за мене. Жена ми кога ѝ кажував за ова ми велеше, низ 

френетичен смев - ти си бе луд, треба да одиш на терапии, на сеанси! И потоа 

уште долго време слатко се кикотеше. Тогаш за прв пат ја почувствував 

фаталната самотија за која пишуваат, односно пеат поетите. Зарем сме 

навистина толку сами во универзумот, немаме со кого ни за нештата кои 

најмногу нè мачат да зборуваме? Во овој период ги гледав и интервјуата со Есте 

Лодер, по некои женски емисии. Таа правеше презентации по фабриките, ги 

учеше пролетерките да се разубавуваат. Им велеше - тука сте со многу сурово, 

не треба така, не ја ставајте фарбата директно на коса, така ќе си ја изгорите 

главата со киселината, еве вака... И им демонстрираше на пустите работнички 

како да се фарбаат. Им ги пакуваше прамените од коса со нанесената фарба, во 

пакети од фолија. Бог да чува, никогаш не сум видел вакво нешто! Јас знам дека 

се фарба со плесната боја на косата, како жена ми што прави. Плус тоа тука сите 

се фарбаат платинесто русо, за повеќе да им плаќаат, за сè да е скурвано. Есте ги 

боеше со некои неодредени медени нијанси, кои не многу се разликуваа од 

оригиналната боја на косата на работничките. На сите им подаруваше една унца 

пудра, која им ја пакуваше во онаа работничка, сива хартија за виткање на 

пакети. Потоа и ги подучуваше - видете девојки, треба да знаете дека овој свет е 

опасен, јас никогаш немаше да имам успех во кариерата од областа на 

козметиката доколку сите знаеја дека сум Еврејка. Потоа некаде прочитав дека 

по многу продуктивната посета, си заминала во Виена кај син ѝ. На основа на 

што ли тие некои заклучиле дека нејзината посета била многу успешна? И што 

ли оваа носла сакала да постигне? Ме фати страв дека некој ми го руши светот 

во кој ми е комфорно, се завиткав и покрив преку глава, ми стана многу студено, 

ме фати треска и заспав како мечка во зима. 

 Само неколку дни по ова телевизиите објавија дека имало некакви 

демонстрации. Дека Југославија ќе се распаѓала. Дека ќе имало отпуштања, дека 

економијата ни била лажна, со задолжувања. Веднаш отидов кај директорот, 

мене секогаш ме пушта без најава. Има и зошто, знае дека не сум било кој, знае 

што можам да му направам. Почнав пред него, без ни да седнам, панично да 

бладам. Да не сум згрешил нешто? - умилно прашувам - Да не сум заборавил да 

напишам некое известие? Тој сфати дека ме фатила паника, си ја префрли раката 

преку моето раме, заедно чекориме кон комодата. Немој да се плашиш, таквите 

како тебе, верни на државата, секогаш ќе ни се на сигурно. Јас - која држава? ќе 

ни ја нема! На директоров одеднаш му се појавија сите брчки на челото, лицето 

му посиве, веќе е не малку остарен. Нашата - и ми даде еден Балентајнс со лед 

кој го испив како вода. Потоа се ничкоса во фотелјата. Како да не седна, како 

кадифето од наслонот да го вдиша, со форма на загноена, помодрена уста. 

 Што сега ќе правам? Каде сега ќе се најдам? Каде себе ќе се најдам? 

Само две седмици по оваа средба Југославија се распадна. Одам пак кај 

директорот на некакаво прераспределување, но според она што го видов на 

телевизија таму сега ќе има некој друг човек. Директорот бил некој од старата 

идеологија; да не сум и јас како него? Ма не, јас само си гледав да имам за мене 

и за најблиските, ништо лично од моја страна. Но во кабинетот на директорот 

имаше тројца господини (како што самите се нарекуваа) во кожени палта. 

Заедничко за сите нив беше што не беа ниски. Без престанок пушеа додека ми 

кажуваа дека З. М. успеал да побегне во Америка, каде објавил книга во која 
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било наведено дека доаѓал кај мене за да му помогнам да ги пополни 

документите за амбасадата и тогаш во внатрешниот џеб од актен-ташната сум 

му го ставил моето мало, наполнето, партизанско пиштолче. Знаел дека е мое, 

кога сме биле деца сме си играле со истото. Со истото го фатиле во амбасадата, 

потоа побарале претресување кај него дома, каде откриле купишта 

непријателска, западна литература. З. М. заедно со родителите завршиле по 

затвори и казнени институти. Сите умреле, освен тој, кој успеал да побегне кога 

сè се разлабавувало, кога системот почнал да се менува. Ме прашаа и да не сум 

Србин, според презимето кое ми завршува на -иќ, така им се чинело. Заклучиле 

дека сите кодоши потекнувале од српската тајна служба од пред Втората светска 

војна. Јас реков дека не ни знам какво ми е презимето, дека ми е селско и 

останато од памтивек, а дека сите тие небулози за пиштолчето се измислица. Јас 

баш се прашував каде ми го снемало, ми беше мил спомен од татко ми - им 

реков. Тројцата во кожно ми рекоа дека сигурно лажам, и ми отворија едно 

куферче со моите пријателски известија од последните десетина години, колку 

што можев да видам. Јас тоа пријателски го правев, онака како ми побараа - 

реков наивно. На највисокиот од тројцата му падна пепелот од цигарата која ја 

стегаше меѓу жолтите заби, гневно ми ги фрли хартиите од известијата во лице 

заедно со прашиништата на нив и убиствено процеди - за ова сте си добиле 

стипендија, лесен живот, за сметка на туѓата несреќа, не сте го ни поздравиле 

кога дошол на одсуство кај вас! Јас почнав да подплачувам - не го познав, инаку 

сигурно ќе го викнев на кафе, сијалицата во ходникот ни беше прегорена! Ми ги 

ставија лисиците, сиот работнички колектив ме пцуеше дур ме спроведуваа, ме 

нарекуваа изрод оти сите сум ги кодошел, ме пикнаа во кола, се упативме кон... 

 Кога дојдов дома, многу смрдев. Тоа е нормално да те снајде, по два дена 

испрашување. Блјак - ми рече жена ми и си го затна носот. Не ѝ беше грижа што 

сум, тоа ни најмалку не ѝ сметаше, дури не ѝ сметаше да оди со мене на 

судењата. Ама кога дозна дека ќе останам без работа, дека ќе ни го земат 

имотот, побара развод. Доброто беше што син ми беше веќе речиси полнолетен, 

немаше потреба да има процес за право на старателство. А и да имаше, се знае... 

Сепак сум си најдобриот пријател! Успеав да се извлечам во име на старите, 

добри времиња. Во судството и понатаму има вработено многу „наши“. Се 

самопрогласив за луд, и завршив во специјална институција. Немам ни еден 

единствен ден лежено во ќелија. Всушност навистина ми е убаво тука, постојано 

се наоѓам во природа. Покрај болницата има езерце... добро де, мочуриште. Има 

бујна вегетација, крекање од жаби, пој од птици. Добро нè хранат, сосем 

редовно. Само со еден пациент сум во соба, кој е навистина фин и образуван, 

според највисоките стандарди на социјалистичкото образование во Југославија; 

сосема случајно ја засекол сопругата со месарска кама, преку носот. Тој не ни 

прди дур спие. Значи сеопфатно џвака. Пијам и апчиња, добро ми е со нив. 

Имаат благ халуциноген ефект, соништата ми се навистина вивидни. Понекогаш 

се будам во мугрите, студеникавиот ветрец ми ја лади спарната снага, која цела 

ноќ ми била замотана во ќебињата. Го гледам јас така селскиот ат како срка вода 

од мочуриштето, покажувајќи ја својата мажественост во отсјајот на водата, со 

своите флуоресцентно зелени заби. Гривата му е замрсена и долга, телото 

испотено од напорниот и долг галоп. Потоа гордо се исправува на своите задни, 

крикнува кон ѕвездите, поздравувајќи го демонот на темнината, неговиот 

најверен пријател. Едвај чека да дојде следната ноќ... 
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Боже, денеска целата сум во бунило и не сум сигурна за ништо, па дури 

ниту дали дишам. Обземена сум од некоја вознемиреност и срцето ми чука како 

полудено, ќе се затресе и ќе ми ги поткрене градите, ќе бие и како да 

прелапнува, како да чука побрзо од што може и на момент мислиш престанува, 

ме штрекнува и пак продолжува да удира во градите.  Не знам ниту кога се 

раздени, ниту кога се разбудив и што направив потоа, ниту дали успеав да 

изустам ниту збор кога ми кажаа дека син ми се враќа од училиште. Дедо му е на 

умирање, ќе му кажам, вели заслужува да ја знае вистината, нема потреба, велам 

јас, не постои вистината, она што ние го сметаме за вистина, за наша сопствена 

вистина, тоа е вистината, а она што го отфрламе како лага, и да е вистина, за нас 

останува лага. Тој мора да знае, повторува полека и како чад да му се крева од 

устата, градите му клокотат како зовриена вода што испарува, ме гледа право во 

очи со некој поглед на закана, а толку е беспомошен, лежи неподвижен во 

постелата и ги поминува своите последни часови, косата и ноктите нагло му 

пораснаа, стомакот му е надуен, лицето му е обземено од бледило, викни го да 

му кажам, вели, не е дојден, сѐ уште не е дојден, му велам и уште толку се 

вознемирувам, почнувам да ги тријам рацете, станувам од столот, одам до 

кујната, влегувам во спалните соби и ги превртувам јорганите, ги местам  

перниците, излегувам и пак се враќам до него, излегувам во дворот, го метам, 

правам сѐ ова убиствено траење на времето да биде што е можно пократко, а ми 

се гледа како вечност. Го чекам син ми. Сигурно ќе сака да го види барем него, 

оти со него беше и ден и ноќ, дента кога заминуваше, беше тажен што нѐ остава, 

очите му беа црвени, по лицето му се тркалаше и по некоја солза, ќе ги кренеше 

рацете и набрзина ќе ги избришеше со дланките. Беше тажен, а истовремено во 

него имаше и некој гнев што му го муртеше лицето, му ги собираше усните и му 

го ожесточуваше погледот, никогаш повеќе нема да се вратам дома, рече, и ме 

погледна право во очи, како да сакаше да ми каже повеќе никогаш нема да ме 

видиш, не се враќам кај тебе, не вели така, само тоа го повторував, а што би 

кажала и јас самата носам многу тежина за сите дома, сакав да му речам дојди да 

те прегрнам, да те бакнам, ама ми се враќаа зборовите, тоа никогаш не сум го 

направила, оти и јас самата живеев само во студенило, ниту мене некој ме 

прегрнал, ниту сум знаела да прегрнам, ниту да љубам, ниту да милувам, целата 

сум згрчена и само слушам, гледам, а ништо не можам да направам, ниту знам 

како да го направам оти немало кој да ме научи, оти и љубовта се учи, и 

сакањето, и нежноста, и прегратата, сѐ се учи во убав дом, во топлината на 

семејството, а јас ниту имав дом ниту семејство. Во оваа куќа бев донесена 

насила, против својата волја, против сечија волја, против Божјата и против 

човечката, оти кој би сакал да види едно невино девојче фрлено во рацете на 

човек што не си го знае името, презимето и живее надвор од размуот. И сите ме 

сожалуваа, ќе ме погледнеа, ќе ја протресеа главата и ќе заплачеа, кутрата таа, ќе 

ме погалеа по лицето и ќе заминеа, никој не застана зад мене, никој не застана 
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зад правдата, а правдата не ги стигна ниту тие што ми го направија ова. Велеа 

секој што прави зло и нему ќе му биде нанесено зло и секој што врши неправда, 

ќе биде жртва на неправдата, ама не беше така. Мојот живот во оваа куќа од ден 

на ден беше сѐ поужасен, помачен, ама сите околу мене се радуваа, си ги 

извршуваа своите дневни обврски, се радуваа на животот, само јас седев дома и 

плачев, врзана во синџирите на болката од кои никогаш не излегов. 

Единственото нешто што не го знам беше дали на онаа работа бев натерана, или 

самата се предадов доброволно. Не знам. Немам одговор. Ама да бев на друго 

место и во друго време, да бев можеби и некоја друга јас, со друго лице, ова 

никогаш не би го направила. Но, одамна не мислам на минатото, на она што 

можело да биде, оти знам дека навраќањето на спомените за мене е како 

отворање на раните, живи рани од крв и од месо, и како да си брцам со прстите 

по нив, како да гребам со ноктите, ама ако може нешто да се измени и со заби би 

кинела од своето месо, диво, по цели парчиња, но не може, сѐ останува како што 

било, непроменето, ниту може да се избега, ниту може да се бунтувам, може 

само да ја наведнам главата и да молчам, може и да плачам, но тоа одамна веќе 

не го правам, лицето и онака ми е нагрдено уште од денот кога влегов во оваа 

куќа. Ама човекот што умира на креветот сака нешто да му каже на син ми, и 

тоа ме вкочанува.  

И одеднаш го гледам низ прозорецот, син ми, пораснал, извишил како 

фиданка, како цвет кога распупува, со погледот зрачи и мислиш ја осветлува 

целата улица, иако е дење.  

        

После четири години собрав храброст да се вратам дома. Таму ги затекнав 

лицата на домашните, онака како што ги оставив, непроменти, само малку 

остарени, со збрчкани лица, но исто толку ладни и туѓи, далечината како ми 

направила еден  голем одмор од нивните бескрајни и секогаш нови проблеми кои 

им се напластуваа како лишај, слој врз слој, кој и колку и да го стругаш, да го 

гребеш и да го уништуваш, тој никако не исчезнува,  по следниот дожд пак ќе се 

појави и ќе обрасне сѐ околу себе, ќе ги обвие сите во домот, ќе ја преплави 

куќата, дворот, имотот, лицата на моите родители остануваат истрошени, бледи, 

со брчки и подочници,  погледите им се нурнати во подот од темните соби во кои 

ги минуваат деновите без струја, нивните очи се влажни од студот и ги менуваат 

боите, бледнеат, небаре сѐ што гледаат пред нив е само сивило и нема излез од 

оваа бездна во која баналното секојдневие е исполнето само со грижи и нема 

место ни за малку радост, ниту за насмевка.  Кога влегов во дневната соба, само 

што ја отворив вратата, тие нешто гласно зборуваа и одеднаш занемеа, ветар од 

молк проструи низ собата, ме погледнаа толку зачудено, ги отворија очите и не 

трепкаа, можев да го слушнам нивното забрзано дишење, мислам и дека им го 

слушав чукањето на срцата во ист тон, забрзано, тахикардично,  целата соба полна 

со очи гледаше во мене, како да не ме познаа,  или можеби не сакаа да се вратам, 

не знам, ама, како  и да е, јас не сакав да ги видам после сето тоа отуство што го 

присвоив како свое секојдневие, толку се навикнав без нив што сега нивното 

присуство уште при првото влегување дома почнува да ме задушува, да ме 

притиска. Лицата им се вцрвија, можеби и нив ги вознемирува моето доаѓање, ги 

плаши моето појавување на вратата, сигурно си мислат дека некој туѓинец им 

влегува во домот, и тој туѓинец толку ги застрашува што само гледаат во него и 

молчат. Мене молчењето ужасно ме плаши, оти и јас молчам кога сум уплашен. 
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Влегувам низ вратата, ме удира реа, дедо ми лежи на креветот, гледа 

беспомошно во мене и како со погледот да ме прашува, дојде ли конечно, 

дојдов, велам и само што ми го слушна гласот,  очите му засветеа како ѕвезди, 

му бакнувам рака, го прегрнувам, едвај дише, ама сета живост му е собрана во 

очите и во радосните погледи што ми ги упатува, седни до мене, за последен пат 

да те фатам за рака, тебе те чекав ми вели, сосема се смалил, не си веќе истиот 

човек, го паметиш прашањето што ѝ го постави на мајка ти дента кога те 

истепав со стапот и цела ноќ не се врати дома, ми вели, ние тогаш требаше да ти 

кажеме, ама немав храброст да ти кажам дека ти си плод од една голема грешка, 

од една страна се каам од дното на душата, а од друга страна, среќен сум што ти 

ни го разубави домот, секогаш бев горд со тебе, ама секој миг кога ќе  те 

погледнев в очи, ме потсетуваше на мојот грев и сиве овие години во себе носев 

неверојатна тежина, се срамам од себси, знам дека и лебот што го јадам е харам, 

ама не сакам ти да го носиш товарот и помислата дека си плод на грев.  

Значи, не сум сонувал, ме штрека мислата, тие двајца што ги видов 

натиснати в кревет, тоа не беше сон.  Дај ми вода, ми вели, и додека се вратив со 

чаша вода во рацете тој веќе беше мртов.  Колку е чуден животот, не можеш да 

умреш додека чекаш некого да се врати, тоа чекање, таа надеж е одбрана од 

смртта. Уште посилна е ако имаш нешто тешко некому да кажеш, за да се 

ослободиш од тежината. После смртта, зачудувачки, сите откажуваа да го 

искапат дедо ми за погребот. Кој и да прашавме, одбиваше, некои велеа дека не 

сакаат да го гледаат вака истрошен, целиот кожа и коски, други се правдааа дека 

сакале да го памтат по убавите моменти, за на крај како награда или казна на 

судбината, јас да бидам тој што ќе го допира по мртвата кожа, по дланките, по 

стапалата, беше студен како мраз, ама во мене тлееше некоја чудна топлина, бев 

шокиран но истовремено и смирен. На погребот бевме само оџата и јас. На патот 

од гробиштата кон домот за последен пат си повторив во себе: Јас сум најмалиот 

брат на татко ми и на чичковците, а и најмал син на татко ми од неговите пет 

деца. 

Му простив на Симон што ме вовлече во мрачните одаи, му простувам и 

на татко ми што цел живот го викав дедо. Богоугодно е да се простува, сите ние 

сме синови на Адам. 

 Деца на рајот. 
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Љубинка Донева           Ljubinka Doneva 

УДК 821.163.3-93-1 

(од книгата „Животните за децата“) 

 

НАДЕЖИТЕ НА ЕДНА ОВЦА 

 

Реши една овца  

Животот да си го смени 

Никој овде, вели таа 

Овците не ги цени. 

 

На пластичен хирург ќе одам 

И од среда натаму 

Стадото на инстаграм 

јас ќе го водам. 

 

Ќе си станам силна пума 

Па тогаш и итрата Лиса 

Ќе ме вика кума. 

 

Нема да бидам повеќе 

Јас овца проста  

Сега е доста   

Веќе е доста! 

 

 

И ДРУГА ОВЦА 

 

И мене истото ме пече 

Друга овца, рече 

Убава сум како лама. 

Ама ете, си останав сама 

 

Само некој хирург 

Да ми го издолжи вратот 

Веднаш ќе си тргнам 

Кон ламите по патот. 

 

 

КОЊ  

 

Сè уште е мала другарка ми Јана  

но секое утро,ми носи јаболка за храна 

Па седнува до мене и заедно рупаме 

Двајцата сме весели, радости си трупаме. 

 

Кришум од сите, врз грбот ми се качува 
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Ќе биде голем јавач, со тоа им порачува. 

Потоа се симнува, по вратот ме чешка 

А мене ми е тоа, масажа без грешка. 

 

На грбот кога ми е  

многу јас се грижам 

И внимавам тогаш колку  

И како се движам. 

 

Многу си ја сакам  

другарка ми Јана 

верувајте, повеќе и 

од утринската храна.  

 

 

ЛАВ 

 

Браќа мили, 

сега сум немоќен и стар 

а некогаш велеа 

на животните е цар 

 

штом име ми спомнат 

се грчат од страв 

велат најопасен е 

и погодуваат: се вика лав. 

 

 

СЛОН 

 

Се јави слонот: 

-Ене ги децата 

пак на оградата си седат 

сега ќе почнат 

во гатанки да нѐ редат. 

за мене вака велат: 

-Што е тоа, тежи еден тон 

има долга сурла... 

И веднаш погодуваат, слон.   

 

 

КРАВА 

 

И моето веднаш  

го погодуваат име 

прашуваат кој има 

најдарежно виме 

и додаваат кој млекце ни дава 
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па веднаш погодуваат 

нашата (крава). 

 

 

ЗЕБРА  

 

Штом прв пат мене ќе ме видат 

децата велат: Погледни 

коњ со црно-бели ребра 

но некој што знае,погодува 

и вели тоа не е коњ 

туку братко, зебра.  

 

 

ЖИРАФА 

 

Ме црта мене Сара  

со висока става 

и со малечка глава. 

Со својот убав врат  

досегнува до третиот кат 

па погодете сега вие 

зад оваа слика,  

кое животно се крие?   

Шарена е со кафеави петна 

не живее во градот Јафа 

И оп, погодуваат, 

Тоа е убавата жирафа.  

 

 

КАМИЛА 

 

Не знам дали децата знаат 

Каква пријателка можам да им бидам 

Нека дојдат повеќе, сакам да ги видам. 

 

Вака ќе им кажам: сакате во пустина авантура 

И сакате ли да знаете, што песочна е бура 

Со мене тргнете на необично патување 

Ќе поминете незаборавно, ова е најискрено ветување. 
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Никола Илијовски              Nikola Ilijovski 

УДК 821.163.3-93-1 

(од циклусот „Лет по смешниот свет“) 

 

ГРАТЧЕ ОД ШЕГА 
 

Има едно гратче направено од шега 

таму смеењето е службен јазик.  

Некои пробале, но никој досега да избега, 

приказни има многу, а и случки разни. 
 

На пример, Томче сите вицеви ги кажал  

и не му текнувал повеќе ниту еден друг. 

Па едно утро заминал на плажа 

да чека да намине некој брод од југ. 
 

На една млада дама Сара  

која знаела бројни песни смешни, 

ѝ се откачила жица од гитара 

па чевлињата ѝ станале брзи, бесни. 
 

Или пак чичко Миле од горната улица, 

еднаш заборавил да ја нахрани малата пудлица. 

Таа налутена го каснала со сета сила 

и во мигот смеата не му била мила. 
 

Другите жители досега сѐ уште се смеат 

наместо „здраво“, нова шега ќе кажат. 

А врапчињата наутро пеат ли пеат 

и по небото чуваат будна стража. 
 

 

СТАРИОТ ВОЛШЕБНИК 
 

Еден волшебник стар 

по триста години 

излегол од еден дрвен плакар. 

Арно ама заборавил 

каде волшебното стапче го оставил. 
 

Се прашувал и се думал 

каде последен пат го чувал. 

Дали во замокот покрај Дунав 

или во колибата над волшебната шума. 
 

Најпосле се сетил 

иако бил стар. 
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Волшебното стапче  

било во дрвениот плакар. 

 
Го извлекол брзо, како молња 

и веднаш се нашол во Болоња. 

Таму имал незавршена работа. 

Младите волшебници штрајкувале 

оти работеле и во сабота. 

 
Веднаш ги повикал сите на број 

и ги наредил во еден строј. 

Го кренал волшебното стапче 

и секој од нив го претворил во жапче. 

 
Жапчињата се раскрекале силно: кре кре креее 

како да бараат проштение.   

Крекањето се слушнало дури и до Рим 

па волшебникот веднаш им се сожалил. 

 
Го кренал уште еднаш волшебното стапче 

и гласно викнал: 

„ЧИ РИ БУ, ЧИ РИ БА ќе работите и во сабота! 

ЧИ РИ БА, ајде сите на работа! 

ЧИИИ РИИИ БУУУ“ 

Одекнувало надалеку... 

 

 
ФРИЖИДЕР  

 

Му застудело еднаш на фрижидерот 

та се вкочанил, замрзнат сиот. 

Тато веднаш го исклучил од штекерот 

а овој рекол: „носете ме во Рио Де Жанеиро“. 

 
„Ќе одам на карневал“, рекол, 

„овде студи, сакам лето“! 

 
Кога го чул тато 

му кажал дека не го знае до таму патот. 

Оти е далеку и ќе мора со авион да се лета, 

а ќе треба да ја праша и мама Цвета. 

 
Се налутил фрижидерот од прва рака 

и силно си заплакал од мака. 

Го растопил од себе мразот 

па го поплавил сето јадење и празот. 
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ЖИРАФАТА АСТРОНОМ 

 

Една жирафа од Мароко 

во понеделникот пораснала многу високо. 

Речиси колку три куќни ката 

па не ја собирало во ниедна врата. 

 

Во вторникот чудо пак, 

се извишила уште три педи. 

Па ја свикал слонот библиотекар 

и ѝ дал книги да реди. 

 

Жирафата без престан редела книги 

од пладне до мрак. 

И откако ги наполнила сите полици 

ја разденило и таа пораснала пак. 

 

Било веќе среда, ден трет, 

лавот долетал во Мароко со чартер лет. 

Додека ја чешкал густата лавовска брада 

ѝ се чудел на жирафата голема ко зграда. 

 

Во петок кога веќе пораснала до облаци бели 

лавот силно рикнал и тогаш наредил: 

„Од денес жирафата ќе биде главен астроном  

на сите животни од мојот царски дом“. 
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Весна Мундишевска-Велјановска    Vesna Mundishevska-Veljanovska 
УДК 821.163.3-93-1 

 

ТАП, ТАП 

 

Тап, тап, тап, 

имам молив 

долг ко стап. 

 

По тетратки 

горд шета, 

сред режало 

ко паун цвета. 

 

Куп линии 

трча в час, 

маратонец  

– славен ас. 

 

Сега е ко црвче 

и плаче за врвче... 

Тап, тап, тап... 

 

 

ТУРКАНИЦА 

 

Од мусандрата, тука, 

ука страшна бука –  

се туркаат пехар 

и еден чадор стар. 

 

Пехарот истрча 

на блиската скала, 

се сплетка во чадорот 

и се стркала. 

 

Резбата си ја смачка 

и левата рачка, 

а чадорот свика: 

„Останав без перика!“ 

 

Од кантата во дворот 

дедо ги спаси –  

да се најдат за скара 

и тресење теписи. 
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СПАНКО 

 

Си заспа Спанко 

занесен во играта со Игранко 

и првостанатиот Станко, 

фантазирајќи заедно со Фанко 

и првокласниот планер Планко. 

 

Се најде сред вселена со Уранко 

и ранобудниот Ранко, 

лансирајќи ракета со Ланко 

ги стресе поспаниот Нанко 

и жаловитиот Жанко. 

 

Во џунгла со грановитиот Гранко 

јаваше јагуари заедно со Јанко,  

во океан сурфаше на бранови со Бранко, 

управуваше танкер со танковратиот Танко, 

во Ванилија се прејаде ванилици со Ванко, 

го победи во „Џандар збира“ Џанко... 

 

Таман стигна во царството на Цанко, 

наставничката со строг глас 

го расони на сред час. 

 

 

МЕЛОДИ 

 

Надвор врне, студи, 

а убавата Мелоди 

фармерките ги пресече 

да биде во бермуди. 

 

Кој ја здогледа 

за главата се фати, 

а Мелоди се чуди, 

не може да сфати. 

 

За модата нејзина 

и мајка ѝ дозна, 

се здрви и подзина 

но, не ѝ даде казна.  

 

Во детството се врати 

кога зад вратата се скри 

и хулахопките ги скрати 

да ѝ бидат чорапи. 
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ВОЛЧИЦАТА ВИЈКА 

 

Волчицата Вијка 

глуми судијка 

во шумска серија 

во нејзина режија. 

 

Крзното го закити 

со бижутерија, 

стави наметка, ко дама, 

и шапка од слама. 

 

Судеше мравка 

што газела ко полжавка, 

елен што не бил зелен 

и крт што пиел јогурт. 

 

Со чеканот замавна 

да одглуми главна, 

но се сопна дур рече „Казна“ 

и некого со штиклите згазна. 

 

Чеканот летна 

ко едрилица, 

а Вијка под око ѕирка 

чија скршила вилица. 

 

Се направи бркотница 

во целата глутница, 

и Брза помош дојде 

за болниот да најде фајде. 

 

Со само три заби 

и скршена шепа, 

сопругот на Вијка 

со сламка пие чај од репа. 

 

Кутри Волчко офка, вие, 

не може да спие... 

Каква ли го чека незгода 

во следната епизода?! 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 88 

 

Горјан Петревски           Gorjan Petrevski 

УДК 821.163.3-93-31(082.2) 

 

РЕФОРМАТОР ВО ОСМО - СЕДУМ 

 

– ПОТРЕБА ОД ТЕМЕЛНИ РЕФОРМИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО – КОЈ Е 

ЉУБОПИТЕН КАКВА ТАЈНА СЕ КРИЕ КАЈ НОВИОТ УЧЕНИК И НЕГОВА 

НАЈАВА ЗА ПРИСУСТВО САМО ЕДНО ПОЛУГОДИЕ – КАКО МАРТА 

РАЗГОВАРА СО ДАРИЈАН – АТАНАС И ПЕТАР ФИЗИЧКИ ЌЕ ГО НАПАДНАТ 

– ВЕШТИНА УЧЕНА КАЈ НАЈДОБРИОТ КАРАТЕ-МАЈСТОР – НОВИОТ 

НАСТАВНИК Е ОНАКОВ КАКОВ ШТО ГО ОПИШУВА ЕМИЛИЈА 

 

 Тој влезе храбро и без комплекси, излегувајќи пред таблата. Беше 

стасито, очиклено и насмеано момче, очите му играат во главата, што се вели.  

 – Доаѓам од населбата Маџари. Во овие седум години поминав низ 

повеќе училишта, а низ сите во мојот реон. Не сакав да го испуштам и вашево, а 

за осмо-седум слушав дека е необично и сакав да бидам во вашиов состав... 

 – Кој е, бе, овој чешитов? – се зачуди Атанас. – Како со нас да пораснал? 

 – Кој и да е, ќе биде забавно – прифаќа Петар. – Чешит е, се согласувам. 

 Сите го гледаат зачудено и подзинато. Само Марта е незаинтересирана. 

А Борко го одмери и му се виде дека има згоден профил за сликање. „Мајка си 

плакал за портретирање“, си помисли. Но молчат. И си мислат, новиов соученик 

поминал сито и решето, та дошол кај нив на крајот сè „да измешетари и 

изрешетари“. Сигурно е некој проблематичен и мора да имал „дебели врски“ за 

да влезе во „Песталоци“... Ќе имаат проблеми со него...  

 – Се викам Даријан, а ме викаат и Реформатор. Ќе останам со вас само 

едно полугодие, што за мене не е малку, зашто некаде сум се задржувал и 

помалку време... – продолжи тој. – Инаку, сум одличен од прво, со сите петки. 

Но не беше поентата во тоа. Оценките не се важни и не мислам со нив дека сум 

најдобриот. Можеби ми ги давале само „лоши наставници“...  

 Никој ни да шумне. Молк. Го гледаат и се чудат.  

 – Така. Но, не беше поентата во тоа... – пак нагласи. – Понатаму, не сум 

задоволен од тоа како се поставени работите во наставата и сакам, се разбира, 

кога ќе дојде време, да спроведам реформи во образованието... Одделението 

уште повеќе подзина и го слуша.     

 – Тоа ќе го направам со влегување во државната политика преку која, 

еден ден, само да сум здрав и жив, најпрво ќе дојдам, ако не до премиер или до 

претседател, барем до министер за образование... Преку избори се разбира. Затоа 

и ги менувам училиштата. Сите каде што досега сум учел дотогаш ќе пораснат и 

ќе гласаат за мене... 

 Сега уште повеќе ги оџагарија очите и го гледаат. Само Марта и 

понатаму како да не го забележува, но го слуша. Ема го голта од збор до збор... 

Го следат и другите. Најизненадени се Атанас и Петар. Ништо не им е јасно... 

 – Ви благодарам за вниманието со кое го следите моето излагање, но не 

беше поентата во тоа. Секаде каде што учев ме запознаа како Реформатор. Не ми 

пречи и тоа. А и вие, еве, внимателно ме следите... – се загледа во Марта. – И 

само со еден поглед видов кој е авторитетот во осмо-седум...  
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 Уште поголем молк и љубопитност.  

 – Вие, госпоѓице! – се сврте кон неа. – Како ви е прекрасното име?  

 „Овој е флертувач...“, со шепот му излета на Борко. „Нема да помине...“  

 Другите се свртеа кон Марта. Борко стана од местото и љубоморно го 

одмери. Кога можеше да излезе на крај со оној Витез, со овој ќе биде полесно и 

поинаку...  

 А таа стана од местото и гордо се исправи. Потоа ја напушти клупата и 

се упати кон него... Соучениците помислија дека и на овој Реформатор ќе му се 

случи истото, како и на Стефан, кога се обиде да ја навреди Марта. А по 

едногодишна казна што самиот си ја изрече, еве го, пак се врати. Овојпат, што ќе 

се случи со „новајлијава“?! Та ова момче и не ја навредува? Ѝ понуди само 

провокација... за која, сепак, може да се добие „аплауз“ по образот што 

подразбира шлаканица! Ах, не...  

 – Се викам Марта... – му подаде рака. – И нема потреба да ми се обраќаш 

со ВИЕ, затоа што не сум дволична, Даријан, туку само соученичка со тебе и со 

другиве од осмо - седум. Ако ова не е иронија од твоја страна... Добредојде меѓу 

нас. Ќе имаш добри другари... Биди сигурен. 

 Тој ја прифати подадената рака. 

 – Ти благодарам, Марта. Иронија не е, а предизвик, можеби. Но не беше 

поентата во тоа... Само толку колку да ти го свртам вниманието.   

 Еј! Тоа е премногу! Во Борко нешто се разбунтува, а сликаров, колку 

што има нерви како бродски јажиња, толку е и ранлив кога е во прашање Марта.  

 – Ќе ми требаат луѓе за соработка... – продолжи тој. – Во животот ќе се 

борам за реформи во секоја област... 

 Сега погледна и кон Борко. 

 – И овој соученик ми делува сигурно... Како му е името? 

 – Се вика Борко – му одврати. – И во него можеш да имаш голем другар. 

 А и двајца други, Атанас и Петар, се заскокоткани од новиот ученик.  

 – Абе ти да не си играш со нас? - му подвикна Петар. – Да не мамиш и да 

не си некој тепач, па си ја бараш бељата? 

 – Кажи си кој си, а не да се чаталиш и да ни фрлаш чифтиња и прав в 

очи... – се придружи и Атанас. – И не влегувај во судир со Марта. Таа ни е 

заштитен примерок.  

 Тој ги повика да излезат кај него. Двајцата го прифатија предизвикот.  

 - Не беше поентата во тоа... – се сврте кон едниот. – А твоето славно 

име?  

 – Петар, бе! – пркосно му одврати. – Па, што? 

 – Ништо... – се сврте кон другиот. – А твоето, јуначиште? 

 – Атанас... – и овој беше мирољубив. – Си слушнал досега за вакво име? 

 – Не беше поентата во тоа... – ги потапка по образите. – Прекрасни 

момчиња. Бабачко! Безгрижно си живеете, така ли?  

 – Си живееме! – потврди Петар. 

 – Живеј си и ти! – му предложи Атанас. 

 – Со вакви образи? – продолжи да ги тапка. – Но не беше поентата во 

тоа... 

 Тие збунето се погледнаа и исчекуваа. А Петар:  

 – Во што ти е поентата?  

 Но и Атанас:  
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 – Објасни ни ја за да ја сфатиме...  

 – Не беше во тоа... – ги смирува. – Ова е само импровизација, а не 

тепачка... Додека не почнал часот, нападнете ме... Ајде! 

 Овие уште повеќе се збунија. 

 – Ајде, ајде! Напред! – ги потсили. – Се надевам дека нема да ме 

убиете... 

 Двајцата навалија на него, а тој подготвено го пречека нападот, така 

што... Петар „залапа“ кон таблата, а Атанас се зашанта кон првата клупа... 

Новиов ученик не успееја ни да го допрат. Потоа тој им подаде рака за да станат 

и пак другарски ги потапка по образите, но сега и по рамената.  

 Мрамор. А потоа одекна и аплауз. Им се допадна Реформаторов, новиов. 

Влезе меѓу нив на најубедлив начин.  

 – Абе што си ти? – се зачуди Атанас. – Да не си некој бијач? 

 – Што се чудиш, глуп? – го пресретна Петар. – Та тој е џудист? 

 – Не беше поентата во тоа... Да нема забуна... – им објасни. – Иако 

вежбам со кати што подразбира замислен противник, со каратето сум уште од 

предучилишна возраст. Ученик сум на господинот Илија Ташев, мајстор Ике 

или ако сакате Големиот Зевс. Тоа му е боговскиот прекар. Тој ми е учител.  

 Љубопитноста во одделението се разгоре.  

 – И ти кај него научи? – праша Стефан. – Кај прочуениот мајстор?  

 – Не само тоа... Не беше поентата... Одејќи на тренинг, го претрчувам 

растојанието од Маџари до населбата Железарница. А тренинзите често се 

одвиваат и во Парк шумата Гази Баба...  

 – Јас знам кој е мајстор Зевс! – се пофали Стефан. – Ме учел и мене. Тој 

вежбал каратисти насекаде во градов... 

 – Ете! Познат тренер! Но не беше поентата во тоа... Тој не нè учи на 

тепање, туку на другарување и мирољубивост. А и да ја сакаме и да ја 

заштитуваме природата... 

 – Ете ти сега! – крена раменици Петар. – Нè сврте околу малиот прст... 

 – Не двајцата... – се побуни Атанас. – Само тебе... 

 – Не, мене, ами тебе, бе!     

 – Јас само се запрепкав кон клупата, а ти ќе ја скршеше таблата... 

 – Не беше поентата... Не сте во прашање вие... Еден ден, пред да станам 

премиер или претседател на државата, кога ќе бидам, да речеме, министер за 

образование и ќе се обидам да внесам реформи, нема да ми требаат 

телохранители – ги убедува необичното момче. – Самиот ќе можам да се 

заштитам, а со тоа ќе заштедам и од буџетот на државата...  

 – Немој да заборавиш да ме вклучиш во активностите? – побара Атанас. 

 – И јас се пријавувам! – крена два прсти Петар. – Каква улога ќе имаме?    

 – И двајцата ќе ве ангажирам да го организирате лепењето на 

рекламните плакати низ градов... – им рече. – Тоа е поентата... 

 Смеа во одделението. 

 – Не смејте се. Не е поентата во тоа. Сега е векот на агресивната реклама. 

Без неа не се оди напред или назад, сеедно.  

 Држеше место и тоа. Така новиот ученик, тукуречи уште недовлезен, 

сепак, си создаде простор меѓу нив. Им се допадна. Ќе биде весело и 

возбудливо. 
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 – Веројатно ќе се заљубам во Даријан... – со шепот ѝ најави Емилија на 

Марта. – Ќе се затрескам до уши... Без одлагање. 

 – Ах, пак, ти... – ја прифати Марта. – Во сите се заљубуваш, а никој не 

сакаш ни да те допре... Пишман аџија, што вели дедо Илија... 

 По возбудувањата пред часот, влезе новиот наставник по математика.   

 – Тој е... Ти реков ли? – Ема пак ја потсети Марта. – Ќе биде хаварија кај 

женскиот род. Посебно во наставниот кадар кој е подмладен со нови 

наставнички. А и јас размислувам и еден ден да изучам за наставничка, да 

речеме, може и по ОТП... 

 Новиот наставник беше онаков каков што го опиша Емилија. Стасит, со 

бујна фризура, смирена со гел, млад и насмеан. 

 – Почитувани ученици, се викам Игор Поп Николов и ќе ви предавам 

математика. Знам дека мојот претходник, господинот Исак Елим, по чија 

препорака дојдов во вашево училиште, ви е омилен наставник. Не само вам, ами 

и мене. И јас му бев ученик. Поради него ја засакав и математиката... 

 – Не знам што ќе правам... – пак ѝ се пожали Ема на Марта. – Да не ѝ 

станам конкуренција на убавата Ана? Да не ми се случи во пустово осмо, и по 

овој, гелосаниов, да ми лидне умот и да ја заборавам таблицата за множење и 

делење? И сè да ми стане равенка со многу непознати? 

 Марта пак се насмевна. 

 – Необични и чести ти се заљубувањата, заводничке. Затоа биди 

спокојна. Нема кај тебе опасност од „заглибување“, што сега засега и не е лошо.  

 – Ама кога ќе дојде, ќе ме ушумоглави... Зашто, не сум Марта за да 

можам да се изборам... – си призна Ема. - Се плашам силата на ветрот да не ме 

отфрли крај пруга, надвор од шините на колосекот. 

 Нема. Секој ќе изнајде храброст кога ќе дојде часот на „Пресметка кај 

ОК Коралот“, што би рекол, веќе пензионираниот наставник Исак Елим.  

 

(фрагмент од романот „Другата Марта“) 

 

 

МОМЧЕТО ОД ПЕРИФЕРИЈА 

 

– РАНАТА ЕСЕН НУДИ УБАВО ВРЕМЕ ЗА ПРОШЕТКИ И АВАНТУРИ – 

СРЕЌА Е КОГА СЕ ЧЕКА МАРТА – КОЈ ОД СТАРИТЕ ПРИЈАТЕЛИ ЌЕ СЕ 

ПОЈАВИ ВО ПАРКОТ – ЦВЕЌЕ ЗА ДЕВОЈКАТА ШТО ТРЕБА ДА ДОЈДЕ – 

КОЈА Е СЛИЧНОСТА МЕЃУ ДЕВОЈЧИЊАТА И ЦВЕЌИЊАТА И ДАЛИ Е 

СОСЕМА ИСТА – ХЕМИЈАТА Е НАУКА КОЈА ТРЕБА ДА ТИ ЈА ПРЕДАВА 

НЕКОЈ ШТО Е НАЈДОБАР  

 

 Беше сабота, рано заесенување и еден од деновите кои ќе те измамат 

дека летото сè уште не заминало. Зашто, есента нуди и убаво време, само за 

прошетки. Затоа Борко и Марта се договорија да се сретнат на влезот во 

големиот градски парк, кога се влегува од „Илинденска“, од кај фонтаната. А 

потоа ќе се сретнат и со другите пред зоопаркот. Ќе влезат кај кафезите, а ќе го 

посетат и музејот. 

 Тој стрпливо седеше на клупата. Вообичаено за него, пред време и 

доаѓаше. Но само кога ја чекаше Марта. Добро е тоа што денот е преубав, еден 
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од оние што може да ги понуди само раната есен. Зашто, наскоро можеби ќе 

гргнат дождови. Со есента никогаш не си начисто какво време ќе донесе. Така 

си мисли Борко додека чека. А во несончеви и матни денови, обично, слика. 

Сега упорно работи на мотивите од Швајцарија. Ќе биде тоа изложба која...  

 Но додека размислува чекајќи на клупата, се израдува кога го здогледа 

чичко Ирфан, зашто одамна не се виделе. Мудриот цвеќар од Паркот на жената. 

А овојпат еве го овде, во големиот парк, гордоста на градот, со мноштво народ, 

старо и младо, со стадион и тениски игралишта, со езерце и детскиот луна-парк, 

а како капак и зоолошката... 

 – Чичко Ирфан! – му подвикна. – Здраво! Ти си овде? 

 – Еј, Борко! – му се доближи. – Ме преместија. За да внесам поголем ред 

во парков. Како ќе речат така. А овде е уште поубаво, на чист воздух... Туку, 

како си ти, пријателу? 

 – Добро, чичко Ирфан. Треба да се сретнеме со Марта. Ќе ни се 

придружат и други од „класот“.  

 – Ќе дојдат штом сте се договориле. Туку, пу-пу-пу! Брзо растеш, 

јуначиште! Си се извишил за ова време. 

 – Ах, тоа не го забележувам, чичко Ирфан. 

 – Ти не, но не и јас... Сега сиот сјаеш. А не како онојпат... Потиштен и 

стуткан, со невесело лице... 

 – Така беше. Сега веќе не е. 

 – Затоа и не можам да те препознам. Како сонце да имаш во очите. 

 – И имам, пријателу. Убави работи ми се случуваат. 

 – Да седнам малку со тебе. Да здивнам.  

 – Седи. Твоето друштво ми е добредојдено. Не сум заборавил.  

 – Абре, јас сум неук човек... со цвеќиња и растенија. Но и тие умеат да 

говорат, имаат душа, синко. 

 – Добро ги чуваш, затоа. Не можам да им се изнагледам. Јас сум сликар 

и боите ме мамат. 

 – Убави се затоа што ги негувам со љубов. И цвеќињата си бараат 

нежност. Ама, чекај... Рече, треба да ти дојде и Марта? 

 – Треба. И ќе дојде. Брзо. 

 – Ако е така, тогаш... – се досети цвеќарот. – Да побрзам... 

 – Сепак, немој, чичко Ирфан... – го насети Борко. – Чекај... 

 – Ајде, де... 

 Чичко Ирфан брзо стана од клупата и појде кон трендафилите. Одбра 

еден, буен, со црвена боја која се прелива и... „чкрап“ со ножиците го одрежа и 

му го принесе на пријателот.  

 – Еве, овој е најубавиот... За Марта. Зашто, девојчињата се како и секое 

цвеќе, сосема исти. Си бараат нега и нежност. Внимавај на тоа, момче. 

 – Ти благодарам, чичко Ирфан. Ќе ѝ се допадне. Ги сака трендафилите.  

 – И не срами се, подај ѝ го цветот без колебање, нежно и од сè срце. Ако 

денес се мисли дека, како што велите, нема романтика, се лажете. Сè додека се 

одгледуваат цвеќиња, не умира и романтиката. И никогаш не застарува. Никој да 

не те учи поинаку.  

 Набрзо дојде и зеленоокото девојче.    

 – Здраво, Марта! – ја поздрави цвеќарот. – И ти сета бликаш. Како 

Борко. И кај тебе нешто убаво се случува, а? 
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 Таа се насмевна и го поздрави. Ја израдува убавиот алов трендафил. 

Нежно и со благодарност кон двајцата го дофати и го намириса. 

 – Каков опој! – се одушеви. – Преубаво мириса.  

 – Не е случајно одбран. Ги има разни – објасни тој. – Некои имаат 

личотија, но го немаат опојниот мирис. А на трендафилот не му личи да не 

мириса...  

 – А овој го има најопојниот, чичко Ирфан? – вели Марта. – Чудесен 

мирис! 

 – Стара сорта, сега ретка... Од времето кога од далечина мирисаа. 

Негувам и такви, ги зачував. Но и ги засолнувам понастрана од оние што ќе ги 

дрпнат, ако ги научат. Трендафилот, како и секое цвеќе, си свенува, но само 

споменот за мирисот му останува. Старите трендафили се паметат. А овој 

потсетува на нив. И ние сме биле млади, добри мои деца!  

 Така било. Отсекогаш. Живот и љубов кај секого. Само приказните за 

љубовта, на овој или оној начин, ќе се преповторуваат. Така мислат и Марта и 

Борко. А и нивниот пријател, цвеќарот.   

 – Да си здрав и жив, чичко Ирфан! – се насмевна Марта. – Ти 

благодарам. 

 – Та пријатели сме, Марта! И со тебе и со Борко. 

 И беа. Така се разделија и сега со него. Искрено и пријателски. Девојчето 

го држеше цветот и постојано го мирисаше, додека со Борко поминуваа низ 

паркот. Овојпат се сети и на друг настан, но и на неискрено украдено и подадено 

цвеќе, од кое сега потсвесно бега за да го заборави. Иако свесно не сака да 

избега и да се соочи со местото, за да нема комплекси и бегства од она што се 

случувало. Сето тоа му беше познато и на Борко. А и сега забележува детали во 

паркот, за некоја од своите слики. Има надарени очи за поглед во природата. А 

од тоа и рамки со слики.  

 Кога наближуваа кон золоошката градина видоа дека и другите од 

одделението се групираат. Најнапред беа Емилија и Стефан, поназад Атанас и 

Петар, а со нив и Даријан. Но и другите се собираа.  

 – Каква блискост! – се одушеви Борко. – Овој Даријан, меѓу Атанас и 

Петар. Ги привлекува како магнет.  

 – Ти личи, Даријан, што си меѓу нив – се смешка Марта. – Не можеш да 

им избегаш ни лево ни десно. 

 – И не треба, Марта – вели тој. – Тие сега се кротки како бајчиња... А во 

Маџари, кај нас, на периферија, по некој од дворовите, обично во рана пролет, 

пред Велигден, сè уште ќе се најде да растрчува и по некое јагне. Колку и да е 

раскокано, тоа секогаш е кротко и разблеано.  

 „Тоа се јагнињата што живеат само до Велигден...“, помисли Марта. 

„Колку тажно...“ 

 – Ајде да ве насликам... – им предложи Борко. – Тројцата сте ми 

инспирација за блискост.  

 – Можеш, Борко – се согласи Даријан. – Ќе треба некако да нè искарикираш.  

 – Ќе измислам нешто... Како карикатура. Ќе ми дојде... 

 – Борко го бидува за тоа – вели Атанас. – Цртач и пол. 

 – Таков е тој – прифаќа и Петар. – А од хемија бега како да каса... 

 – Се бранам и се чувам од неа... – си признава. – Хемијата му се заканува 

на светот.   
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 – Само злоупотребената хемија, Борко. Но не е поентата во тоа... – вели 

Даријан. – Инаку, таа е прекрасна наука. И уште ако ти ја доближува некој како 

нашава одделенска, убавава Ана...  

 – И ти сфати каква наставничка имаме, Даријан? – се вмеша Марта. – Таа 

е редок, единствен примерок. 

 – И е, се согласувам... Но не беше поентата во тоа... Туку дека поминав 

низ многу училишта и не сретнав како неа. Тоа го сфатив на самиот почеток. 

 Им се придружија на другите. Емилија застана поназад и ја гушна Марта.  

 – Овој Реформатор сè повеќе ми се допаѓа... – ѝ потшепна. – Не само 

мене. И другите девојчиња ќе ги освои. Како да не доаѓа од периферија. 

 – Нема правила, Ема. Периферијата секогаш е поширока и послободна 

од строгиот центар. Привилегија е да се биде во слободна зона.  

 А беше веќе пладне, со разиграно, раноесенско сонце кое нуди нови и 

неосознаени патеки во насока – до каде се оди и до кога се може? 

 

(фрагмент од романот „Другата Марта“) 
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Стојан Тарапуза            Stojan Tarapuza 

УДК 821.163.3-93-1 

 

ПО ПАТОТ НА УСПЕХОТ 

 

Оди, трчај, трчај, оди, 

пушти погледот да те води! 

Патот е стрмен, но ти си млад, 

ќе стигнеш и до замислен град, 

ќе стигнеш и до круна и трон 

и до својот најубав сон! 

 

Оди, трчај, трчај, оди, 

пушти желбата да те води! 

Патот е трнлив, но ти си здрав, 

ќе го покриеш со ѕвезден прав, 

ќе го позлатиш со сончев сјај, 

ќе го изодиш пеш до крај! 

 

Оди, трчај, трчај, оди, 

пушти мислата да те води! 

Патот е тежок, но ти си смел, 

во глетките имаш извор бел, 

во крвта-пожар, во срцето-бран, 

ќе стигнеш и до изгрев ран! 

 

Оди, трчај, трчај, оди, 

пушти надежта да те води! 

Патот е предолг, но не ведни врат, 

по него движи се како сват, 

по него трчај како зрак, 

исправен гордо ко пролетен страк! 

 

Оди, трчај, трчај, оди, 

не застанувај ни пред води, 

не застанувај ни пред брани, 

ни пред заседи, ни пред врани, 

не застанувај ни пред бури, 

ни пред карпишта, високи, сури, 

не застанувај ни пред враг, 

остави зад себе неизбришлив траг! 

 

Оди, трчај, трчај, оди! 
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СИЛАТА НА ЗБОРОВИТЕ 

 

Куќи и кули се ѕидаат со тули, 

се ѕидаат и огради на дворови, 

но тоа е нешто сосема друго, 

песни се ѕидаат со зборови. 

 

Секој збор по нешто кажува, 

со збор и ѕвезда се подлажува, 

и сонце в очи се населува, 

и страден гладен развеселува. 

 

Кога збор со зборови ќе се здружи, 

војска е тоа што пука со ружи, 

од ружите в срце пламнуваат зори 

и крвта зажарува, како вулкан гори. 

 

Зборови има многу и секакви, 

убави, грди и уште некакви, 

со нив се плетат разговори, 

се водат војни и спорови. 

 

Зборови, зборови маѓосни, 

често сте птици најрадосни, 

имате сила што лекува, 

со вас се расте и векува! 

 

 

ДЕТСТВОТО Е ЗЛАТНО ВРЕМЕ 

 

Детството е чудно време,  

ниту спие, ниту дреме! 

На најбрзи коњи јава, 

на желбите глас им дава! 

 

Има круна, трон од смеа, 

и царство под сина стреа! 

Сонцето е негов златник 

– од ветрот е побрз патник! 

 

Детството е златно време, 

преполно со зрачно семе! 

Колку вреди, секој знае, 

но си оди – кратко трае! 
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ШТО ИМААТ ДВАЈЦА 
 

Двајца имаат: 

две непца, 

две грла, 

две усти 

ко трла, 

две бради, 

два носа, 

две глави 

со коса. 
 

А што има еден? 
 

Еден има, 

– хихаха-хоа! 

само половина 

од сето тоа.  
 

 

ВРТИМУШКА 

 

Врти се, врти, вртимушко брза, 

со тебе неразделно детството ме сврза! 

Игрите се шарени, желбите се бели, 

секогаш сме заедно – еден сон нè дели! 

 

Времето си минува, другарството трае, 

за нашите подвизи секој веќе знае! 

Ти си моја играчка, јас сум твоја смешка, 

гледајте те, во мене, сончев бран се брешка! 

 

Врти се, врти, вртимушко красна, 

со тебе во игрите секогаш сум гласна, 

секогаш сум радосна, весела и ведра 

ко желба насмеана со сончеви едра! 
 

 

КОЈ ШТО Е 

 

Забите се овци, 

јазикот е пес, 

устата е трло, 

усните се вез, 

грлото е кавал, 

песната е глас, 

непцето е небо, 

зборот – ждребе в кас. 
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Ж Е ВО ЖАРЧЕ 

 

Ж е во ЖАРЧЕ 

– со ЖАРЧЕ се ЖИШКА... 

Се знае ли како 

стравот се ишка? 

 

С е во СВИРЧЕ 

– Со СВИРЧЕ се СВИРКА... 

Се игра ли кога 

ветерче пирка? 

 

Ш е во ШЕПОТ 

– со ШЕПОТ се ШЕПКА. 

Се чува ли тајна 

под вршка од клепка? 

 

 

КАДЕ ОДАТ СОНИШТАТА 

 

Соништата лесно одат, 

патиштата кај ги водат? 

 

Кај изворот – 

да ги сребри, 

кај дрвото – 

да ги стебли, 

кај птицата – 

да ги крили, 

кај месечко – 

да ги свили, 

кај ѕвездите – 

да ги ѕвездат, 

кај децата – 

да ги ездат! 
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ДРАМА 
 

 

 

Мајлинда Келменди/ Majlinda Кelmendi (Албанија-Косово),  

Жена и гитара/ Gruaja dhe kitara, 2008 
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Марјан Анѓеловски        Marjan Angelovski 
УДК 821.163.3-2(082.2) 

 
Фрагмент од драмата „ЖИВОТОТ Е КРАТОК И НЕЈАСЕН“ 

 
Дејството се одвива во Скопје, во Горе-Долу Македонија, некогаш во 

иднината. 

 

1. 

Гроздан, Гордана, Нена, Живко 

 

(Гроздан (43 год.) – началник на Скопската полициска станица, облечен во 

скапо сино одело, седи удобно сместен во својата фотелја со нозете на 

бирото, разгледува сликички од новиот албум на „Панини“ за светското 

првенство во фудбал.) 

 

ГРОЗДАН 

Имам, имам, имам, имам, имам, имам… (губи воздух) имам, имам... 

 

(Во канцеларијата незабележливо влегува Гордана (35 год.) – транвестит со 

огромни раменици, шилеста брада, кадрава коса, долг врат, забележително 

Адамово јаболко, тенка половина и големи тенки нозе. 

Се доближува до бирото и се накашлува. Гроздан внесен во сликичките 

го крева мирно погледот. Запрепастен од глетката, му паѓаат 

сликичките. 

Oбидувајќи да се повлече наназад, паѓа од фотелјата и треснува на подот. 

Потоа набрзина станува, ја зема чашата, пие вода, си ја мести краватата и 

нерзозно и во прашалници ѝ се обраќа) 

А вие сте?! 

 

ГОРДАНА 

(Му ја подава раката за да ѝ ја бакне.) Гордана 

Михаjловска. 

 

ГРОЗДАН 

(Се ракува.) Повелете г-ѓо Гордана. 

 

ГОРДАНА 

Госпоѓица! Јас дојдов за конкурсот за инспектор. 

 

ГРОЗДАН 

(Нервозно.) 

Госпоѓице, како што е наведено во конкурсот, ќе ја испратите Вашата 

апликација заедно со потребните документи на наведената адреса, а 

резултатите од конкрсот ќе бидат јавно објавени на нашата страница! 

Воопшто не ми е јасно како влеговте тука!? 
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ГОРДАНА 

(Буричка низ чантата и вади еден истуткан лист хартија.) 

Низ врата г. началниче. Не разбирате. Јас сум со препорака од 

претседателот на државата. Повелете... 

 

ГРОЗДАН 

(Го грабнува листот нервозно и почнува да чита.) Телешки јазик во сос. 

Потребни состојки: еден телешки јазик, 30 грама моркови, 2 главици 

кромид... 

 

ГОРДАНА 

(Го прекинува.) 

Од другата страна господине. 

 

ГРОЗДАН 

(Веќе видно изнервиран го врти листот од другата страна и продолжува да 

чита.) 

Почитуван началник Гроздан Смоковски. Во врска со огласот за инспектор... 

(Почнува да чита во себе, и полека почнува да му се менува изразот на 

лицето во пријателски.) 

 

ГРОЗДАН 

Хммм... ова се одлични квалификации. А како го знаете господинот 

претседател? 

 

ГОРДАНА 

Го запознав на работа. 

 

ГРОЗДАН 

Повелете, седнете госпоѓице. (Го повлекува 

столот.) 

А што работите? 

 

ГОРДАНА 

Ви благодарам. Работам како уролог. 

 

ГРОЗДАН 

Уролог? 

 

ГОРДАНА 

Токму така началниче. Еден ден тропна на мојата врата господинот 

претседател. Всушност, таа случка ми помогна да сфатам колку малите 

работи се битни во животот на еден човек. 

 

ГРОЗДАН 

(Помалку збунето.) 

Не знаев дека претседателот има такви проблеми. 
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ГОРДАНА 

(Гордо.) 

Имаше господине. Дојде еден ден во мојата ординација, целиот 

исплашен бидејќи му потекле тестисите. Но, јас веднаш успеав да го 

смирам. 

 

ГРОЗДАН 

Како тоа? 

 

ГОРДАНА 

Му реков: Господине, не мора воопшто да се грижите. 

Да ги видите само моите колкави се! 

 

ГРОЗДАН 

(Се закашлува.) Простете... 

 

ГОРДАНА 

А и човек кој е на неговата функција мора да има големи муда. 

 

ГРОЗДАН 

Се согласувам. 

 

ГОРДАНА 

За да може народот комплетно да ужива во сексот. 

 

ГРОЗДАН 

(Сериозно.) 

Добро г-це Гордана, Ви благодарам. Сметајте дека сте примени, но според 

сите формалности почекајте да ги објавиме резултатите од конкурсот на 

нашата веб- страница. 

(Ѝ подава рака да се поздрават, а таа му ја бакнува.) 

 

ГОРДАНА 

Ви благодарам! Не знам како да ви се оддолжам. 

 

ГРОЗДАН 

Нема проблем. Драго ми е што Ве запознав. Кажете ми, овој рецептов за 

телешки јазик во сос, го имате пробано? 

 

ГОРДАНА 

Секако. Одличен е! Има вкус исто како да се лапате со телето. 

(Гордана излегува од канцеларијата и на вратата се судира со Нена – 

секретарката на Гроздан. Висока, русокоса, со бујно деколте, стегнат задник, 

убави долги нозе, облечена во бела кошула, кратко црно здолниште и високи 

црни штикли.) 

 

НЕНА 

Простете, не Ве видов. 
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ГОРДАНА 

(Нервозно.) 

Па добро, каде гледаш?! 

 

НЕНА 

(Нервозно.) 

Боже господе! (Си ги мести градите и со нежен тон кон Гроздан.) 

Началниче, Ве чека еден господин во врска со огласот за инспектор. 

 

ГРОЗДАН 

(Ги зема повторно сликичките.) 

Овде само луд човек може да остане нормален! Нека чека, Нена! Нека чека! 

Мене ме интересира дали подобро утре ме чека?! 

 

НЕНА 

Ве чека господине. 

 

ГРОЗДАН 

Каде ме чека? 

 

НЕНА 

(Му седнува во скутот и почнува да си игра со неговата коса.) 

На плажа господине. Замислете... (Ги доближува градите.) јас, сонце, песок... 

 

ГРОЗДАН 

Жив песок Нена! Жив песок! Тонеме! Денеска има уште едно убиство. Педер 

некој, пронајден е без глава со вибратор во задникот. Министерот ќе полуди! 

Ова е десетто вакво убиство последниов месец. Ако и ова не го расчистиме, 

толку од мојата кариера! (Погледнува низ прозорецот.) Ене ги новинарите се 

собрале, бараат одговори... не можам веќе да ги слушам нивните критики. 

 

НЕНА 

Нема потреба да се грижите господине. Тие и онака се свесни дека 

критикувањето на власта предизвикува клаустрофобија. 

 

ГРОЗДАН 

Како тоа? 

 

НЕНА 

Страв им е да не ги затвориме! (Се смее.) 

 

ГРОЗДАН 

(Си ја мести краватата, вади чешел од џебот и почнува да си ја чешла косата.) 

Како изгледам? 

 

НЕНА 

( Му се доближува и нежно му шепоти на увото.) Мммм... Неодоливо! 

Би ве изела. 
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ГРОЗДАН 

Треба да внимаваш на исхраната Нена. Само некои глупости јадеш. Оди 

соопшти им на новинарите дека прес-конференцијата се одложува. Измисли 

некоја причина. 

 

НЕНА 

(Излегува.) 

Веднаш началниче. Господинот за конкурсот кој Ве чека е со препорака од 

министерот за финансии. Да го пуштам сега или после пресот, кој нема да се 

одржи? 

 

ГРОЗДАН 

Значи решени сте да ме полудите денес! Ајде, пушти го дoдека сѐ уште сум 

при здрав разум. 

(Влегува Живко. Господин околу 40-тина години, со големи црни веѓи и црни 

мустаќи, облечен во црн мантил, црна шапка, црни панталони, црни чевли.) 

 

ЖИВКО 

Добар ден. 

 

ГРОЗДАН 

Добар ден. Повелете. 

 

ЖИВКО 

Јас сум да прашам само. 

 

ГРОЗДАН 

Прашајте. 

 

ЖИВКО 

За конкурсот. Испратив документи, па ме интересира дали сте погледнале. 

 

ГРОЗДАН 

Добро, ќе ме умрете мене со овие глупости. Како се викате? 

 

ЖИВКО 

Живко Гуштеровски. 

 

ГРОЗДАН 

(Пребарува на компјутерот.) 

Живко Гуштеровски... Аха... еве сте... хммм директор во „Лајф Компани“. 

Што е тоа? 

 

ЖИВКО 

Погребално претпријатие. 

 

ГРОЗДАН 

(Се засркнува со водата.) И како оди со тоа? 
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ЖИВКО 

Одлично! Никој до сега не ми вратил ковчег. 

 

ГРОЗДАН 

Аха, шегобиец значи. 

 

ЖИВКО 

Не господине, јас сум мртов сериозен. Имам огромен број задоволни клиенти. 

Ако не ми верувате, целото мое портфолио од клиенти можете да го 

погледнете на избирачкиот список на Државната изборна комисија. 

 

ГРОЗДАН 

Добро. Да видиме што друго има во Вашето резиме (Чита.). Братучед на 

мајката на министерот за финансии... хмм... ова ми изгледа како соодветно 

работно искуство. Колку долго сте на оваа работна позиција? 

 

ЖИВКО 

Од раѓање господине. 

 

ГРОЗДАН 

Добро. Овие ми изгледаат како одлични квалификации, сметајте дека сте 

вработен. Но, да ги почитуваме правилата, почекајте додека ги објавиме 

официјалните резултати. 

 

ЖИВКО 

(Станува и вади визит-карта од џебот.) 

Ви благодарам, господине. Повелете (Му ја 

дава визит-картата.), ако ви затреба некој од 

моите производи. И не штедете. Еднаш се 

живее! 

 

ГРОЗДАН 

(Нервозно.) 

Излегувај додека не сум го сменил мислењето! 

 

ЖИВКО 

Пријатно господине. Ако се премислите, чисто да знаете дека имате тест 

период од еден месец. 

Уникатна можност бесплатно да ги користите производите. 

 

(Гроздан полудува, почнува да фрла предмети по Живко, кој бегајќи ја напушта 

сцената.) 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 107 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИНТЕРВЈУ 
 

 

 

 

 

 

Љубица Мешкова Солак, Нов живот - нов почеток,  

100х100 cm, масло на платно, 2022 
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Диме Ратајкоски            Dime Ratajkoski 

УДК 821.133.1(65)-1(047.53) 
 

ХАБИБ ТЕНГУР: 

„ПРЕПОЗНАВ ДЕКА СУМ ПОЕТ“ 
 

Разговорот го води Диме Ратајкоски 

 

 Роден во 1947 година во Мостаганем, Хабиб Тенгур e поет и антрополог, 

кој живее и работи помеѓу Париз, Константин и Мостаганем. Тенгур дебитирал 

во 1976 година со надреалистичкиот манифест Тапапакитак – Поезија – Остров. 

Оттогаш има напишано голем број поетски збирки, проза и збирка есеи. 

Преведуван е на германски, англиски, арапски, италијански, холандски јазик и 

др.  И самиот преведува поети од англиски 

јазик (Пјер Жори) и од арапски јазик (Сади 

Јусеф, Абделамир Чавки, Монсеф 

Лухаиби). Како антрополог и социолог, тој 

предава на универзитети и во Алжир и во 

Франција, и во текот на годините 

испливува како еден од најмоќните, 

современи франкофонски гласови на 

Магреб. Во моментот води франко-

алжирска група ITEM/CNRS која се 

занимава со генетичко и критичко 

издавање на комплетниот опус на Мохамед 

Диб. Во 2017 година во два наврати ја 

посети Македонија, како гостин на 

Зимскиот поетски фестивал на Струшките вечери на поезијата и на летното 

издание на фестивалот.  

 

Повторно во Скопје. Повторно во Македонија. Сеќавања, моменти, 

пријателства... Какво се чувствувате?  

 

 Пристигнувањето во Скопје ми врати стари спомени. Во исто време, 

животот е премногу сменет, но во поглед на луѓето, сѐ уште постои 

великодушноста што ми се допаѓа. Имав среќа да имаме добро време. Со 

директорот на Фестивалот и другите тројца колеги поети кои се овде се 

прошетавме низ градот. Добро е што сме само четворица, не сме многубројни и 

може да поразговараме меѓусебе. 

 

Кога се осознавте себеси како поет?   

 

 Мислам дека во секое дете има поезија, зашто децата си играат со 

зборови, но за да се биде поет, треба да се стане. Рембо вели: Јас сум роден поет, 

а јас велам: Јас препознав дека сум поет. Во еден даден момент, кога ќе го 

препознаеме поетот во нас, треба го прифатиме тоа и да продолжиме, ама не сме 

родени. Не мислам дека судбината на луѓето е запишана со раѓањето, зашто има 
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многу нешта потоа, школо, луѓе… луѓе што се раѓаат во благосостојба, никогаш 

не се знае. Но, исто така и животот го прави своето. 

 

Влијанија, лични и поетски. Кои поети/писатели оставиле белег врз Вашето 

разбирање на поезијата? На кои поети постојано се навраќате? 

 

 Влијанието врз мојата поезија? Кога бев многу млад, тоа беа 

француските поети-романтичари и надреалисти, Андре Бретон, особено 

Бенжамен Пере. Но ги следев сите правци кога имав 16-17 години, кога 

почнував да пишувам, а потоа, малку по малку, си го најдов мојот пат. Има еден 

поет, Жан Сенак, алжирски поет, многу познат, кој ми остави голем белег, 

особено во начинот на кој тој ја гледаше поезијата. Многу разговарам со него за 

тоа. Има поети што ги познавам, со кои разговарам, француски поети, да, живи. 

Почнав да пишувам на возраст од 15 години. Почнав да пишувам и да читам во 

исто време. Бев во 3. клас ги учевме романтичарите. Тоа беше во 1962, година на 

нашата независност. Сакав да пишувам за независноста. 

 

Проза, поезија или нешто помеѓу? Во кој жанр се чувствувате дома? 

 

 За мене, поезијата може да го надмине дури и пишувањето на прозата. 

Пишував текстови во проза, издавачот ќе забележеше роман, но за мене тоа не 

беа романи. Исто така пишував и за театарот. За мене, театарот е форма на 

поетски израз и сега, веќе неколку години, многу имам желба да пишувам за 

театарот, да ја придвижам песната. 

 

Како ја определувате сопствената поезија? 

 

 Како ја дефинирам мојата поезија? Тешко е. Само надворешната критика 

може да даде свое гледиште. За мене, поезијата е начин на постоење и 

сведочење за светот, кажување... Така, она што ме интересира во поезијата е 

како да најдам зборови, вистински зборови, изрази, форми кои ќе бидат нови за 

да кажат работи кои некои поети можеби ги кажале порано, што кажале за 

љубовта, за болката, за смртта на пријателот, за работи кои се вообичаени, 

едноставни. Поезијата е токму тоа, како да ги направиме на сосема нов и нечуен 

начин чувствата што се опеани од поетите илјадници години. 

 

Алжирски мисли, француски дела. Колку Вашиот алжирски идентитет е 

важен за она што го пишувате?     

 

 Мојот алжирски идентитет задолжително се наоѓа во мојот начин на 

пишување на француски. Пишувам на француски, но тоа не е францускиот што 

го пишува Французин, и тоа беше проблем. Може ли да се разбере алжирскиот 

менталитет, а да не се пишува на арапски. Мислам дека разбирањето на 

идентитетот е во начинот на пишување, а не во самиот јазик. Можам да 

пишувам на француски, но има и такви што пишуваат на арапски, а не го 

разбираат алжирскиот менталитет. Не значи дека ако пишуваме на арапски, го 

разбираме идентитетот на земјата. Тоа е начинот на пишување и кажување на 

нештата. Нормално е алжирскиот идентитет да ми влијае, зашто јас сум роден во 
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колонијалната епоха, одев во колонијално основно училиште и потоа, татко ми 

беше борец за независност, пораснав во опкружување на борци за независност и 

на возраст од 15 години стекнавме независност. Почнав да пишувам како 

станавме независни, за Алжир и независноста, тоа беше иднината што ја 

замислувавме. Во тоа време и за мене беше многу важно земјата веднаш да стане 

многу модерна, да живееме подобро одошто во колонијалното време, да станеме 

многу развиени. Секако, работите не излегоа баш така, но имаше прогрес. 

Трансформација, прогрес. Денеска земјата е целосно опфатена со училишта, што 

не беше случај во мое време. Но да кажеме, тоа не е среќна утрешнина, како што 

велевме некогаш. Потоа, во 90-тите години имавме нешто што никако не 

можевме да си го замислиме, особено јас - Алжир потона  во интегризам, 

граѓанска војна, исламизам. Сето тоа што тогаш почнавме да го гледаме, се 

појави во 80-тите. Тогаш веќе бев возрасен и ја гледав трансформацијата. 

Впрочем и книгата што ја напишав во тоа времe „Старецот од планината“, го 

третира сето тоа. Но не можев да си замислам дека ќе влеземе во граѓанска војна 

која ќе трае 10-тина години, со многу смрт, убиства на мои блиски пријатели. 

Сето тоа беше многу тешко и продолжува да биде, зашто уште целосно не сме 

излезени од кризата, криза која, всушност, почива на фактот што се работи за 

земја која има многу луѓе. Во времето на независноста бевме 9 милиони, а 

денеска сме 14. Може ли да си замислите, за 40 години има премногу народ, 

нема време за воспоставување односи, пренос, сето тоа е тешко. А и денешниве 

млади сакаат да имаат сѐ и одеднаш. Во извесна смисла имаат право, ама е 

тешко. Па, во поглед на поезијата и пишувањето, денеска има повеќе луѓе што 

пишуваат, отколку во мое време, зашто, пред сѐ, сите одат на училиште. Имаме 

литература на арапски јазик која почнува да станува важна и има континуитет. 

Но квалитетот почнува да станува интересен, зашто порано, во колонијалното 

време, немавме големи автори кои пишуваа на арапски, туку на француски јазик. 

Сега имаме такви автори и, што е ново, имаме автори на јазикот амазир, кои 

пишуваат на берберскиот јазик амазир. И тоа на модерен начин, зашто на 

јазикот амазир имаме само народна поезија, песни, традиција. Ново е што има 

луѓе што пишуваат романи, модерни поезија итн... И спротивно на она што го 

кажуваат сите, литературата на француски јазик сѐ уште е многу важна, зашто 

има многу квалитетни млади луѓе што пишуваат на француски. 

 

Вашите песни се втемелени во длабоките пријателски односи како 

приказни од минатото. Кажете ни нешто повеќе за инспирацијата за овие 

песни? Што Ве натера да ги напишете? 

 

 Да, имам такви. Убиството на пријателот, смртта на мојот пријател поет 

Тахар Џаут. Кога тој беше убиен, беше убиен и друг мој пријател, синдикалец. 

Беа убиени во 94-тата.  Веднаш морав да напишам песна. Тоа се две песни, 

едната е за смртта на Абдул Ахмед, а другата за смртта на пријателот поет кој 

беше убиен. Веднаш морав да ги напишам. Но има и за смртта на еден друг поет, 

Махмуд Дарвиш. Сакав да пишувам за неговата смрт. Не ми успеваше  една-две 

години, и потоа дојде долга песна која се создаваше две години. Зошто? Тоа 

беше во моментите кога беше бомбардирана Газа. Газа беше секој ден 

бомбардирана. Го слушав тоа бомбардирање. И бев шокиран што во тие 

моменти на бомбардирањето помислив на Махмуд Дарвиш и ја напишав песна. 
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Да не ме допреа толку тие настани, песната ќе умреше, без да кажам нешто за 

личноста која ме поттикна да ја напишам. 

 

Емигрант како поет или поет како емигрант. Песната во егзил. Што го 

прави поетот несреќен во егзил? 

 

 Практично, патувањата, преместувањата, се дел од моето пишување, но 

патувањата и преместувањата потоа. Поточно, на почетокот пишувањето како 

егзил, емиграцијата, зашто пораснав, потекнувам од емигранти. На почетокот, 

околностите, реалноста беше таа што ме тераше да ја третирам таа тема, и малку 

по малку тоа се трансформираше, поточно, во патување низ арапската поезија, 

арапската мистична поезија на „тасауф“, во муслиманската мистика. Сето тоа е 

патување, прогресивен начин да се пронајдеш и откриеш. Тоа е една книга што 

ја прочитав како млад, беше на Назим Хикмет, „Егзилот е многу тешко 

занимање“. Така гласи преведот. Затоа велам дека егзилот е мое занимање, моја 

работа, затоа што многу пишував за егзилот. Мојата работа - пишувањето ја 

носи таа тематика. 

 

Велат дека песната е жив организам. Штом ја објавите, нема простор за 

корекција. Но сепак, дали имате навика да го поправате или менувате 

напишаното? Кој е вашиот став? 

 

 Често ги преправам моите текстови. Зависи... Додека песната не ми е 

ставена во книга, а е објавена во списание, ја преработувам. Но кога ќе ја ставам 

во книга, готово е. Не ја менувам, освен понекогаш еден збор, запирка, точка... 

Зошто? Зашто ми се случува да читам 

некој текст што сум го напишал пред 20 

години и го читам јавно, одеднаш 

забележувам дека еден збор не одговара. 

Инаку не менувам. Спротивно на тоа, ова 

е за поезија во стихови, но кога се работи 

за текст во проза и треба пак да се издаде, 

ми се случува да го преработам текстот. 

Но не сите, зависи. За „Старецот од 

планината“, кога го правев 10-тото 

издание, го зедов тој текст, но додадов и 

дополнителен. Во моментов ги реиздавам 

моите стари текстови, зашто се исцрпени, 

решив да додадам нешто или да додадам 

превод, објаснување, како сум пишувал 

итн. Инаку кога еднаш ќе издадам нешто, 

веќе мислам на следниот текст. Ама кога 

се работи за песни, особено долги песни, а 

имам такви што сум ги пишувал 20 

години во различни публикации, менувам. 

Но кога се мали публикации или последното издание, како, на пример, мојот 

текст „Премин“, имаше 5. 6 изданија, и секојпат го трансформирав, зашто за 
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мене, тој текст сѐ уште е актуелен. Значи, го носам и го преобразувам, но 

вообичано кога е готов текстот, мислам на друг. 

 

Пишувате на рака или на машина/компјутер?   

 

 Кога почнав да пишувам, пишував на рака. Со тек на време добив 

машина за чукање, па почнав да чукам. Но тешко е да се прават корекции со 

машина. И имав таква навика, ќе исчукав една страница на машина, ја корегирав 

на рака и пак ја пречукував на машина. Сега сѐ се среди, зашто со компјутер 

може да испринтам,  да корегирам на рака да ги 

внесам поправките. Така, пишувам на компјутер 

и на рака, на пример, кога сум на пат имам нотес 

со мене, па пишувам неколку реченици или, пак, 

пишувам на карта за метро, ги запишувам 

стиховите што ми доаѓаат за да не ги заборавам и 

потоа ги средувам на компјутер, за да видам како 

одговораат. Потоа може да направам по неколку 

страници, и кога ќе го видам текстот исчукан, 

може да корегирам, да видам дали е добро или 

не. А кога е напишано на рака, не можам да 

видам дали е добро, не можам да проценам, треба 

да биде исчукано. Не чукам директно на машина, 

застанувам, пишувам на рака, значи ваму –таму. 

 

Колку се важни наградите за еден поет? Како го дефинирате успехот? 
 

 Има многу големи писатели што добиле награди. Наградите ве прават 

познат, ако сте добар писател, тоа е подобро. Ако сте непознат, и тогаш е 

подобро. Но ако навистина не сте добар писател и ве запознаваат во моментот 

кога добивате награда, ќе ве заборават. Има многу големи писатели, кои не 

добиле награди, а станале познати подоцна. Но сепак, знам дека кога добиваме 

награда е интересно, тоа го прави делото познато. Минатата година добив 

награда која ме направи малку попознат. Наградата е добра за личното его, 

причинува задоволство, причинува задоволство да се добие награда, особено ако 

е наградата парична. Кога добивате пари, подобро е. Има награди... Не треба 

писателот да биде заинтересиран да пишува за награда, зашто има награди, 

може да си ги измислиме, писателот не треба да мисли на тоа. 

 

Што може поезијата да направи, а политиката не може? 

 

 Лошите политичари може да имаат само страв од поезијата. Диктаторите 

се плашат од поезијата, зашто основа на поезијата е слободата. Поезијата ја 

поттикнува слободата и политичкиот режим или диктаторскиот режим не ја 

сакаат поезијата. Денеска поезијата има илјадници начини да ја ослабне 

политиката. За мене, многу е подобро, поетот да стои настрана од политиката и 

да напредува во својата поезија. Тоа не значи дека не треба да зазема политички 

позиции. Поетот треба да делува политички, како граѓанин. Но во поезијата не 

треба да биде, да ја следи политиката. Поезијата треба да му биде на прво место.  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 114 

 

Речиси сите му се восхитуваат на поетот, но легитимно е да се запрашаме 

колкумина ја ценат неговата мисија?  

 

 Тоа е тешко прашање. Дали поезијата е тоа моја мисија? Дали може да 

имаме мисија и која е таа? За мене, ако успеам да напишам добри текстови, да 

им дадам надеж и среќа на младите читатели, јас сум задоволен. Кога гледам 

младите како велат: Ве сакаме многу, кога гледам дека им давам нешто, тогаш 

сум задоволен. Но не можам да кажам дека имам мисија. Нашата мисија како 

човечки суштетства е да живееме и да се обидеме да го направиме светот што е 

можно подобар. 

 Сега, за мене, пишувањето е, ако треба да зборувам за мисија, да се успее 

да се најдат убави форми, нови форми, да се унапреди самото пишување и да ги 

донесе работите. Тогаш би бил задоволен. Како Алжирец кој се пронашол во 

јазикот, тоа е успех. Пред сѐ, сакам да напредувам како Катиб Јасин и Мoхамед 

Диб кои направија многу, сакам да бидам на нивниот пат. 
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ПРИКАЗИ, ОСВРТИ, 

КНИЖЕВНИ КРИТИКИ, 

РЕЦЕНЗИИ...  
 

 

 

Олга Панкина, Холст, акрил, 80х120 cm, 2021 
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Јованка Денкова          Jovanka Denkova 

УДК 821.163.3-31(049.3) 

 

СИНЕРГИЈА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ: ВОДА-ОГАН-ВОЗДУХ-ВЕТЕР ВО 

РОМАНОТ „МРАЗ ВО ПЛАМЕНОТ“ ОД ЕВГЕНИЈА Н. ВЕРОВСКА  

 

 Книгата „Мраз во пламенот“ е дебитантска книга на Е. Н. Веровска1
23, 

објавена како издание на МУЗА, во 2021 година. Тоа е прва книга од серијата 

Наследници, а следната книга од оваа серија е со наслов „Искра во мракот“, 

објавена, исто така, во 2021 година. Во творештвото на младата авторка 

Веровска се чувствува влијанието на нејзината најголема инспирација, книгите 

од писателот Џ. Р. Р. Толкин. 

Доколку се обидеме поблиску да го одредиме жанрот на кој му припаѓа 

оваа книга која според возрасната граница припаѓа на т.н. литература за млади 

(адолесцентска, YAL...), уште на прв поглед ќе се одреди дека книгата припаѓа 

на жанрот „епска фантастика“, за што ќе дадеме соодветна елаборација за 

елементите кои го одредуваат овој поджанр од фантастиката. 

 

ДЕФИНИРАЊЕ НА ЖАНРОТ „ЕПСКА ФАНТАСТИКА“ 

 

Нашите литературни раскопки кон истражување на овој необичен 

литературен поджанр ќе ги започнеме со искажувањето на Хенсон (Henson) дека 

додека жанрот на фантастиката како целина датира од античките времиња во 

митологијата и фолклорот, епската фантастика е релативно нова категорија на 

литература, привлечна за популарната култура дури по 1950-тите кога е објавена 

трилогијата на Џ. Р. Р. Толкин „Господарот на прстените“.2
24 Што се однесува до 

епската фантастика, на неа не смее да се гледа како на минорен жанр кој треба 

да се наоѓа на маргините на литературата, од причина што таа третира многу 

комплексни теми. Според Tiago Santuário Da Silveira, таа претставува критика на 

општеството во сите негови сфери.3
25 Henson ја дефинира фантастиката преку 

сетингот, па според тоа таа прави и своевидна класификација на епската 

фантастика: „Епска фантастика е жанр дефиниран според неговиот опсег и 

херојските авантури на неговите ликови, но најтемелно е дефиниран според 

неговиот сетинг. Има широк спектар на поджанрови во фантастиката како 

целина, категоризирани обично според видот на светот во кој е сместена 

приказната, видот и опсегот на магијата во него, како и според видовите 

фантастични суштества.426 Sheilla Egoff, исто така, нуди прецизна дефиниција: 

                                                 
1

23 Е. Н. Веровска е родена на 10 февруари 2001 година во Охрид. Во моментов студира на 

Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје. 
2

24 Leah Henson, From the Shadows: Setting as an Expression of Character Development in the Epic 

Fantasy 

Genre, A Senior Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for graduation in the Honors 

Program, Liberty University, Spring 2020. https://digitalcommons.liberty.edu/honors/956/ (17.01.2022). 
3

25 Tiago Santuário Da Silveira, The Role of John Milton’s Paradise Lost in delineating the Epic through 

fantasy in Philip Pullman’s His Dark Materials. 2015, 47, Trabalho de Conclusгo de Curso (Licenciatura 

em Letras Portuguкs Inglкs) - Universidade Tecnolуgica Federal do Paranб. Curitiba, 2015., 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/8927/1/CT_COLET_2015_2_15.pdf, 17.01.2022) 
4

26 Leah Henson, From the Shadows: Setting as an Expression of Character Development in the Epic 

https://digitalcommons.liberty.edu/honors/956/
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/8927/1/CT_COLET_2015_2_15.pdf
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„Епската фантастика главно се занимава со бескрајната битка помеѓу Доброто и 

Злото што се води во широки, но добро дефинирани пејзажи... Епската 

фантастика ја води повисока цел. Таму има светови кои треба да се добијат или 

изгубат, а протагонистите се впуштаат во длабоко лична и речиси верска битка 

за општо добро“.527 Patricia Smith ја повторува дефиницијата на Egoff, опишувајќи 

ја детската епска фантастикa како „вид на сериозна фантазија која има митски 

призвук, во која се водат битки за живот и смрт меѓу доброто и злото и во која 

младите протагонисти мора да преземат критични задачи. Овие задачи се 

постигнуваат преку некоја форма на магија, мистерија, а не малку и хаос“6
28.  

 

ОСВРТ КОН РОМАНОТ „МРАЗ ВО ПЛАМЕНОТ“  

ОД ЕВГЕНИЈА Н. ВЕРОВСКА 

  

 Првите неколку глави од романот претставуваат еден вид на вовед, 

запознавање на читателот со главните протагонисти како носители на дејството 

и со нивните моќи. Обединувачки фактор заради кој ќе се пронајдат сите овие 

протагонисти и ќе стапат во меѓусебна соработка е Шол҆ лоз, новопрогласениот 

владетел на новиот свет. Романот ни се отвора со сликата на терасата на 

тврдината Истард во царството Ноднор, кое е дел од кралството Атанара. 

Останатиот дел од ова кралство го сочинуваат Абзог, Скиртабел, Ариес, 

Гардарен и Гринкип. Во Ноднор  се запознаваме со Шол ̓лоз и неговиот посвоен 

(небиолошки) син Ејпокс. Кај Шол̓ лоз се забележува гордост заради завршетокот 

на војната во која извојувал победа, но исто така му се наметнува и дилемата за 

престолонасленикот-викинг Дејмон кој го оставил жив, без да ја знае причината 

која го натерала на тоа. Иако низ целиот роман Шол҆ лоз ни е претставен како 

тиран, деспот и манипулатор, сепак видливо е дека и покрај извојуваната 

победа, кај него отсуствува чувството на среќа. Зад него, во минатото, уште е 

жив споменот на едни минати времиња, кога бил среќен со саканата Акасиа.  

Следната глава ни го открива протагонистот Дејмон, затворен во 

камената кула на Истард, додека стравува за својата иднина, но и се обидува да 

пронајде начин за бегство: „Се прашуваше зошто Шол ̓ лоз не го уби и него. 

Можеби ова беше негов вид на шега за да го понижи уште повеќе. Можеби 

сакаше да направи спектакл од неговата смрт. Само се надеваше дека тој 

спектакл нема да го вклучува „крвавиот орел“. Подголтна... (10)7
29. Веќе во оваа 

глава ни се открива главниот агенс кој ги придвижува протагонистите – магијата 

која е жива и активно се користи: „Проба да ја разбие дупката што служеше како 

прозорец, но и на неа беше фрлена истата заштитна магија, како и на оловната 

врата“ (11). Внесувајќи го ликот на викингот Дејмон и сведоштвото за 

                                                                                                                                 
Fantasy Genre, Senior Honors Thesis, Liberty University, Spring 2020, 

https://digitalcommons.liberty.edu/honors/956/ (17.01.2022) 
527 Sheila Egoff, Worlds Within: Children’s Fantasy from the Middle Ages to Today. Chicago: American 

Library Association, 1988, p.6. 
6

28 Karen Patricia, Smith. “Tradition, Transformation, and the Bold Emergence: Fantastic Legacy and 

Pullman.s His Dark Materials.” His Dark Materials Illuminated: Critical Essays on Philip Pullman’s 

Trilogy. Ed. Millicent Lenz and Carole Scott. Detroit: Wayne State UP, 2005. 135-151. 
7

29 Евгенија Н. Веровска, Мраз во пламенот, Муза, Скопје, 2021. (Броевите во заграда го означуваат 

бројот на страницата од која е посочениот цитат.) 

https://digitalcommons.liberty.edu/honors/956/
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постоењето и практицирањето на казната „крвав орел“8
30, авторката Веровска 

постигнува веродостојност на своето кажување, зашто истовремено го ситуира 

дејтвото на својот роман во едни минати, историски засведочени времиња – 

времето на викинзите.931 Казната која се споменува – крвавиот орел,10
32 била 

практицирана токму од нив врз нивните најлути непријатели, и важела како 

исклучително сурова.1133  

Почетокот на придвижувачкото дејство во романот е означен со 

бегството на Дејмон од затворот во шумата, благодарение на неговата моќ, која 

се активира со помош на гневот кој го чувствува. Престојувајќи во прекрасниот 

амбиент на една шумска пештера, преку интроспективните излети на Дејмон во 

минатото, ни се разоткрива дел од неговата семејна историја, за насилната смрт 

на мајката, за нејзината магиска моќ која и тој ја наследил, за стравот на 

неговиот татко од магијата, заради што и ја забранил на цела територија на 

царството Атанара. Со оваа секвенца ни се открива дека магијата во овој роман 

ќе биде сеприсутен елемент како дел од природата, натприродни сили/суштества 

или кај самите протагонисти.  

Во овој дел од романот, во секоја глава од него, авторот нѐ запознава со 

главните протагонисти и нивните меѓусебни контакти, за во вториот дел да 

обезбеди нивна средба. Во еден дел од кралството Абзог, во гратчето Аноимрех, 

живее девојката Нимуе Филитеа, сираче, чиј татко бил убиен од викинзите, а 

мајка ѝ била погубена по наредба на кралот заради моќта која ја поседувала и 

која била наследна. Пред да ја одведат, мајка ѝ ја сокрила Нимуе од војниците: 

„Ја уби бидејќи имаше страв од секоја врска со магијата. Тој не знаеше за 

Нимуе, ни за нејзината моќ, па таа успеа да се спаси тој ден“ (13). Стравот на 

тогашниот крал од магијата, ќе ја натера Нимуе да продолжи да живее 

осаменички живот и да ја крие својата моќ, но желбата да помогне на девојче во 

опасност, ја доведува во ситуација да се разоткрие: „Нимуе беше на само три 

чекори од девојчето кога една гранка од високот дрво над неа се открши и почна 

да паѓа директно врз девојчето... Ја насочи десната рака кон гранката што 

паѓаше и замижа. Навлезе длабоко во себе конечно ослободувајќи ја моќта која 

тивко чекаше таму. Гранката во еден момент паѓаше со полна брзина кон нив, а 

веќе во следниот целосно смрзна и се распрсна на илјадници мали парчиња“ 

(14). Стравот од магија кај луѓето, а уште повеќе од забраната за примена на 

истата, ќе ги натера луѓето да ја прогонат: „Сите зачудено и исплашено гледаа 

во Нимуе. Некој дури и викна: „Таа е вештерка!“ (14). Бегството во шумата се 

покажува како единствена опција и таму ќе биде и топосот во кој и Дејмон, по 

бегството од тврдината ќе побара заштита. Тоа е местото каде, бегајќи од 

војниците од Абзог, кои и двајцата ги прогонуваат, ќе се сретнат и нивните 

моќи/енергии ќе се препознаат: „Застана за момент  и тогаш ја здогледа неа. 

                                                 
8

30 Alexandra McKenna and John Broom, Norsemen and Vikings: The culture that inspired decades of fear, 

Introduction to Historiography and Method, The 2014 WEI International Academic Conference 

Proceedings New Orleans, USA 

https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2014/11/Alexandra-Mckenna2.pdf , 30.09.2021 
9

31 Anders Winroth, The Age of the Vikings, Princeton University Press, 2014. 
10

32 Roberta Frank, Viking Atrocity and Skaldic Verse: The Rite of the Blood-Eagle, The English Historical 

Review Vol. 99, No. 391 (Apr., 1984), pp. 332-343. 
11

33 „Крвавиот орел“, најстрашниот метод на тортура што го користеле Викинзите. Легенда или 

вистина? https://mk.koshachek.com/articles/krvskiot-orel-najuzhasniot-metod-na-tortura-shto.html, пристапено 

на 29.09.2021  

https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2014/11/Alexandra-Mckenna2.pdf
https://www.degruyter.com/search?query=*&publisherFacet=Princeton+University+Press
https://www.jstor.org/stable/i224426
https://mk.koshachek.com/articles/krvskiot-orel-najuzhasniot-metod-na-tortura-shto.html
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Црвенокосата девојка, која му го одзеде здивот само што ја виде... Конечно 

запозна некој сличен на себе. Но тогаш сфати. Таа не беше како него. Таа беше 

спротивното од него. Ако некогаш му се спротивставеше, можеби имаше шанса 

и да го уништи. (24, 26)“. И Нимуе, како и Дејмон, ќе ја почувствува неговата 

необичност: „Тој ја погледна. Во очите му се криеше искра, која ѝ се чинеше 

дека ѝ продира низ кожата. Ѝ се насмевна. Неописливо ѓаволеста насмевка. Му 

ја возврати насмевката. Ако умре во наредните минути, барем виде едно од 

најубавите лица во Атанара... Но потоа го погледна Дејмон, ги виде неговите 

темни црти и длабоки мистериозни очи. Ја почувствува моќта како полека ѝ се 

враќа во крвта. Тој ѝ даваше сила. Го чувствуваше студенилото на мразот како 

полека ѝ се лизга и ја скокотка по прстите. Моќта ѝ се врати“ (25, 26). 

Заедничката неволја, војниците кои ги прогонуваат, ги обединува и, тие се 

принудени да ја употребуват својата моќ: „Кога ги отвори очите, Нимуе го виде 

единственото нешто кое не очекуваше да го види. Не го очекуваше ни чувството 

што ја обзеде кога го здогледа тоа. Еден дел од шумата беше целосно замрзнат, 

додека другиот гореше. Мразот се вклопуваше со огнот на половина од шумата“ 

(27).  

Во друга населба од истото царство живее девојката Галисин Каилани. И 

нејзината судбина е скоро идентична како онаа на Нимуе, и таа е сираче кое 

живее со вујкото, алчен и безобзирен трговец. Авторката Веровска ни дава убав 

портрет на оваа необична девојка: „Галисин беше млада девојка, имаше долга 

светловиолетова коса и големи сини очи, длабоки како океанот. Обожаваше да 

чита, па затоа слободното време го користеше за читање разноразни книги. 

...Секако, нејзиниот вујко беше против читање на какви било книги и секогаш ѝ 

викаше дека книгите не се за девојки, па затоа Галисин мораше тајно да прави сѐ 

што ја усреќува“ (15). Нејзината убавина и животот во ропска положба ја 

забележува Ејпокс (посвоениот син на Шол҆лоз) и решава да ја спаси оттаму со 

тоа што ја купува од алчниот вујко и ја носи во својата скришна тврдина во 

Скиртабел. Уште при првата средба Галисин е восхитена од неговиот изглед, без 

да знае дека е дојден кај вујко ѝ за да ја купи: „Кога ја отвори вратата, пред неа 

стоеше еден млад човек облечен во војнички оклоп. Беше убаво и привлечно 

граден, но имаше нешто во врска со него, кое таа не можеше да го смести 

никаде. Ја полазија морници по целото тело. Имаше кафена коса и кафени очи, 

но како во нив да се беше скрил цел еден свет. Сјаеја во сите бои“ (16).  

 Ејпокс, пак, чувствува одбојност кон владетелот Шол҆лоз, иако е негов 

посвоител, особено од неговиот нечовечки однос. И самиот Шол҆лоз не го сака 

Ејпокс и го чува до себе, но е и претпазлив кон него. Овде ни се открива уште 

еден скриен мотив кај Шол҆лоз, а тоа е дека тој трага по некаква тајна состојка   

за бесмртност, што е уште една карактеристика и доказ за присуството на 

чудесното во оваа книга: „...Шол'лоз го чуваше Ејпокс само за да има 

престолонаследник. Ако ја најдеше тајната состојка за бесмртност, по која долги 

години трагаше, Ејпокс не би му бил веќе потребен. Многу имаше читано за 

бесмртноста. Ги беше прочитал сите докумнети од античките писатели, но 

никаде не најде точна формула. Бараше многу научници кои би можеле да му 

помогнет. Колку и да се трудеше да стигне до формулата, кога беше најблиски, 

се расипуваше. Тоа го излудуваше повеќе отколку Дејмон.“ (43). Токму заради 

тоа, самиот Шол҆лоз интимно и необјасниво е приврзан кон Дејмон, зашто ја знае 

неговата огнена деструктивна моќ, која му е вродена, додека пак на Шол҆лоз му 
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требало време да ја развие истата моќ кај себе: „Моќта која Шол'лоз со големо 

измачување ја стекна во текот на годините, на Дејмон му беше вродена“ (43). 

Во понатамошниот тек на романот се открива дека токму Ејпокс е 

организатор на отпорот против Шол҆лоз и водач на движењето наречено Ноќна 

магла. Во еден дел од кралството Атанара, познато како Скиртабел (во местото 

Гринкип), тој создал свое кралство, кое во многу нешта се разликува од 

останатиот дел со кој владее Шол҆лоз: „И на нејзино големо чудење, сите 

изгледаа среќни и задоволни. Не здогледа сиромашни луѓе. Пекарите, 

сопствениците на продавници, цвеќарите и сите останати беа на исто нивно. 

Немаше никаков вид на монархија. Народот на Ејпокс беше среќен...Немаше 

ѓубре наоколу. Реката што течеше преку градот, не беше загадена, рибарите 

уживаа ловејќи риби, а имаше и млади парови, кои пловеа во гондоли по неа. 

...Како што им кажа Галисин, никој од нив не плаѓаше данок...“ (109).  

Слободарскиот дух кој го негува Ејпокс и во неговото царство во Скиртабел е 

видлив и од неговиот однос кон Галисин, откако ја купува од вујко ѝ: „Ти ја 

имаш твојата слобода. Јас те купив, но нема да те чувам како робинка. Во 

моментов можеш да одиш каде сакаш сѐ додека си безбедна. Животот со мене ќе 

биде твој избор. Но те молам остани барем една недела. А потоа, ако не ти е 

добро овде со мене, слободно можеш да заминеш“ (33) 

Уверувајќи се дека не е киднапирана и заклучена, Галисин се опушта и 

го истражува замокот на Ејпокс, при што на подот од библиотеката пронаоѓа 

чудна мапа на целото царство: „Оваа библиотека не беше како секоја вообичаена 

библиотека. Во нејзиниот центар, кој беше во облик на круг, имаше нацртано 

мапа на цела Атанара, до детаљ. Но кога Галисин се приближи, нешто ѝ 

изгледаше многу чудно. Како целата мапа да беше жива, можеше да го види 

секој детаљ, секоја река, секое селце и секоја куќа насекаде. А сепак, кога 

погледна во центарот на земјата, во Аритес можеше да види само шума, шума и 

ништо повеќе, ни една куќа, ни што. Само бескрајно зеленило, кое во еден негов 

дел гореше и замрзнуваше во исто време. '-Ова не е возможно' – сама за себе си 

рече Галисин. Како што ја гледаше шумата, забележуваше дека местото каде 

што гореше и замрзнуваше истовремено, полека се смалуваше сѐ додека не го 

снема. Се приближи до мапата, ја допре со раката каде што беше мразот, и во тој 

момент мапата се приближи до самото место, до самиот настан. Насреде шумата 

имаше две лица со качулки, облечени во поинаква облека од кој било човек, 

кого Галисин го беше сретнала. И оддеднаш и луѓето со качулки ги снема, како 

што ги снема огнот и мразот, како да испарија во воздух“ (58). И овој елемент – 

живата мапа- е од сферата на чудесното, зашто сите ја немаат моќта да ги 

гледаат живи и придвижени предметите кои се нацртани на неа.   

По запознавањето со двата пара (Нимуе и Дејмон/ Галисин и Ејпокс), 

авторката Веровска нѐ запознава и со третиот, почнувајќи со девојката Алмина, 

која живее во Гардарен: „Убава и привлечна девојка, која уште како мала остана 

сираче и почна да учи боречки вештини. Не ѝ требаа за одбрана, во времето на 

викинзите, ако не користиш магија, си соема безбеден. Алмина имаше црна 

коса, која секогаш ја носеше кратко потстрижана, до рамената. А очите ѝ беа 

толку темни, што на моменти не можеше да ѝ се раздвојат зениците од ирисите“ 

(18). Она по што е необична Алмина уште на прв поглед, заради што „ја 

исмеваа, за нејзините зашилени уши, налик на елф“ (19). Но, она пак, по што се 

издвојуваат сите претходно посочени ликови во романот на Веровска е фактот 
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што во моментот тие се сами, сираци кои не го знаат своето потекло, или сираци 

кои ги загубиле своите најблиски, најчесто од власта. И тоа е придвижувачката 

сила, која ги движи напред во авантури, опасни потфати – жедта за одмазда. И 

Алмина не е исклучок од тоа правило: „Нападот дојде неочекувано. Алмина 

брзо се скри под креветот кога луѓето едноставно влегоа во нивната куќа, го 

зедоа брат ѝ, а мајка ѝ ладнокрвно ја убија. Последното нешто што Алмина го 

слушна од мајка си, беше: 'Шол҆лоз... Те молам'“ (18). Токму тоа име ќе ја одржи 

Алмина во живот додека не порасне, а кога ќе слушне дека новиот крал го носи 

тоа име, го напушта родното место и ја почнува својата одмаздничка одисеја. 

Еве го портретот на Алмина: „Алмина, како девојка која израсна сама, беше 

добро одржана. Имаше полни дваесет и една година и сѐ уште си ги имаше 

зашилените елфовски уши. Освен зашилените уши, од татко ѝ како 'наследство' 

ѝ остана тетоважата на средниот прст. Иако всушност не знаеше ништо за својот 

татко, мислеше дека учите и тетоважата ѝ се наследство од него. Мајка ѝ не 

поседуваше ни едно од двете. Тетоважата, како што Алмина беше заклучила, 

сјаеше кога таа ќе се исплашеше или ќе се возбудеше. Не знаеше што значи, но 

ја беше прифатила онаква каква што е“ (37-38). Во моментот кога минува низ 

шумата го забележува уништувачкиот пожар предизвикан од магијата на 

Дејмон, а во шумата се среќава и со слични на себе, елф по име Ултаир, кој за 

себе вели дека е заштитник на шумата и се обидува да ги спаси опожарените 

дрвја. Исто така, се покажува дека тој многу добро го знае нејзиното потекло:  

„Ти, Алмина, ја наследи елфската половина од еден од твоите родители. Тоа 

значи дека имаш скриена моќ, а јас сум тука да ти помогнам да ја ослободиш таа 

моќ“ (44). И навистина, Ултаир ќе се заложи да го извлече максимумот од 

Алмина, не сметајќи дека неговото инсистирање да ѝ навлезе во мислите со 

својата телепатска моќ, ќе заврши погубно за него. Но, тој момент е значаен, 

зашто Алмина сфаќа дека поседува некоја голема деструктивна сила која се 

активира во состојба на гнев: „Додека Алмина стоеше исправено, сите карпи и 

камења во нејзина близина почнаа да вибрираат. Изгледаше како цела планина 

да се тресе. За момент Алмина се запраша од каде доаѓа оваа сила, помисли дека 

е земјотрес. Но потоа ѝ стана кристално јасно. Таа го предизвикуваше ова. 

Карпите и камењата еден по еден се креваа кон небото. Малата точка која ја 

гледаше како Ултаир оддалеку, сега ја гледаше кристално чисто, како одеднаш 

нејзините очи да добиле вид на сокол. Концентрирајќи се само на фигурата на 

Ултаир, ги насочи сите камења кон него. И сите до еден како да ја слушаа секоја 

нејзина наредба, се упатија токму кон него“ (63). Средбата на Алмина е важна и 

од друг аспект, зашто токму кога се наоѓа во скриениот дел од шумата, каде 

Ултаир треба да ја тренира како да ја ослободи својата скриена моќ. А дека 

Алмина има посебни моќи, укажува и претскажувачкиот сон во кој таа ќе ја 

сонува својата смрт, на бојно поле додека спасува непознат човек и тогаш ќе го 

почувствува ударот од стрела во грбот, упатена од девојка со сино-виолетова 

коса. За таа девојка, подоцна Алмина ќе се посомнева дека е Галисин, девојката 

која ја убива во сонот. 

Средбата на Алмина и Ултаир е посебно важна за понатамошниот тек на 

раскажувачкото дејство, зашто на сцена ја воведува кралицата на Ултаир – 

Лиана, владетелката на Аритес. Аритес е предел во централниот дел на 

царството Атанара, со кое владее лошата владетелка. Всушност, Лиана е 

ликот/протагонист од чија гледна точка читателите добиваат информации за 
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целокупната организација на кралството, за минатите битки, како и за главните 

протагонисти со посебни моќи. Од тука одзнаваме дека таа ја именува Алмина 

со бројот четири, а знае и за постоењето на Нимуе и Дејмон кои ги именува како 

еден и два. Од нејзините размисли, дознаваме дека околу Аритес постои 

непробоен заштитен штит, кој можат да го пробијат само ако заедно се 

активираат моќите на петте млади луѓе. Овој штит бил направен од претходната 

кралица, и иако ги штити жителите на Аритес од надворешниот свет, се чини 

дека таквиот „рај“ не е многу пожелен: „Затоа ѝ требаа тие петмина живи. Лиана 

веруваше дека овие пет души беа оние за кои пророштвото на Аритес 

зборуваше. Ѝ требаше нивната моќ. Затоа не може да се телепортираат низ 

штитот дури ни жителите однатре. Штитот претставуваше целосна изолација и 

камуфлажа, надвор од сегашниот свет. Како Аритес да претставуваше свет сам 

за себе“ (67). Се покажува дека заради повремените акции на Нимуе, Дејмон и 

Алмина, и синергијата на нивните моќи, заштитниот штит попушта и постои 

опасност да биде пробиен. Се разбира, Лиана сака таа да го контролира тоа, па  

му наредува на нејзиниот генерал Арчер да ја однесе Алмина до границата на 

штитот со надворешниот свет. Притоа, се случува неочекуваното. Арчер кој, 

исто така, е покорен елф во претходната војна со Лиана, кого сега таа го користи 

и како роб за задоволување на своите страсти, уште на прв поглед ќе ја 

почувствува енергијата на Алмина: „И тогаш ја здогледа. Најубавото, најнежното 

женско тело што некогаш го здогледал. Држењето на нејзиното тело, кратката 

црна коса, сѐ му изгледаше некако познато. Како да ја познава цел живот (...) И 

иако немаа проговорено ни збор и првпат во животот Арчер ја здогледа, тој 

беше сигурен. Таа беше неговата сродна душа“ (71).  

Она по што се издвојуваат сите протагонисти надарени со магиски моќи, 

се тетоважите кои ги имаат на одредени делови од телото, и, кои, зачудувачки се 

прошируваат и ја менуваат положбата. Кај некои од нив, тие тетоважи 

почнуваат од еден прст (Алмина), за да со секоја активација на моќта, 

тетоважата се проширува. Се покажува дека и елфот Арчер има таква тетоважа, 

за која е свесна и Лиана, па постојано го следи нејзиното ширење по телото, што 

станува особено евидентно по неговата средба со Алмина: „Во тој момент 

тетоважата на Арчер продолжи да се движи од подлактиците, па сѐ до дланките. 

На едната рака му се оцрта ноќното небо со ѕвездите, а на другата сонцето. Во 

истиот момент на нејзината лева рака се појави тетоважа слична на неговата, но 

нејзината го претставуваше ноќното небо со месечината“ (71). Самиот тек на тоа 

нејзино иследување ја покажува како студена, сурова, мазохистички настроена 

владетелка, која по поробувањето на народот на Арчер, иако него го задржува 

како свој генерал, го обезличува и понижува со тоа што му ја отсекува долгата 

коса, а потоа мазохистички се насладува додека ја набљудува тетоважата на 

неговото голо тело пред огледалото, за на крај да му нареди и да ја задоволи во 

креветот. Од тие причини, Арчер ја мрази од дното на душата, особено затоа 

што веќе педесет години е во нејзина служба (елфовите се долговечни!). Освен 

што е долговечен, тој има и други способности: „Со неговата елфска моќ и 

брзина тој трчаше еден километар, како да се сто метри“ (71). И овде се открива 

дека и Лиана има маѓепснички моќи, зашто на одбивањето на Арчер да признае 

што/кој толку го возбудило за да му се прошири тетоважата, таа му ја брише 

меморијата: „Бела светлина почна да излегува од рацете на маѓепсничката. Се 

слеваше по подот и го обвиваше Арчер. – Што правиш? Знај дека што и да 
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направиш, расипана вештерке, мојата душа секогаш ќе знае кого сака! –се 

спротивставуваше Арчер сѐ додека не се онесвести од магијата што навлегуваше 

во него“ (85). Утредента веќе, Арчер е потполно друга личност, повторно ропски 

приврзан кон Лиана. 

Откако Арчер ја остава Алмина на Нимуе и Дејмон, сите тројца се 

упатуваат во Скиртабел, во дворецот Гринкип. Името на тој што ја донел – 

Арчер ѝ звучи познато. Таа ќе биде изненадена од демонстрацијата на 

Дејмоновата моќ при палењето оган и тоа ѝ изгледа неверојатно, но Дејмон ѝ 

укажува дека и нејзината новонастаната тетоважа укажува на некаква моќ, која 

таа во тој момент не сака да ја открие. 

Во последниот дел од романот се случува средбата/обединувањето на 

сите овие млади луѓе и нивните моќи кои ги обединува омразата кон Шол'лоз. 

Нимуе, Дејмон и Алмина се упатуваат во Гринкип, каде во меѓувреме се 

запознаваме со уште еден магичен протагонист, слуга на Ејпокс - Скринџ. Од 

разговорот меѓу Галесин и Скринџ дознаваме дека Скринџ е суштество од 

семејството Мирини, раса предодредена за слуги на луѓето, и со специфична 

кожа: „Но, во расата Мирини постојат и такви што не сакаат да помагаат и 

прават пакости. Лесно се препознатливи по црната боја на нивната кожа ( ...) 

Секој Мирин кога ќе наполни дваесет години, осум месеци, четири дена и шест 

часа, го испраќаат кај човекот на кој треба да му служи“ (93). Имено, овие 

суштества ја менуваат бојата на кожата на телото зависно од расположението: 

„Суштеството беше помало од џуџе и тенко како игла. Имаше шилести уши, 

малечки темни очи и густи веѓи. Носеше тенки очила, во облик на полумесечини 

на големиот, грбав нос. Имаше само едно перче коса, кое му стрчеше нагоре и 

беше целосно портокалово. Бојата на кожата му беше кремава и беше слична на 

распарталената мантија што ја носеше“ (77-78). 

Кога дружината пристигнува во Гринкип, таму ги пречекува Галесин, 

која ги известува дека Ејпокс заминал во дворецот на Шол'лоз, за тој да не се 

посомнева во него. Всушност, вистинската причина заради која Ејпокс се враќа 

кај Шол'лоз е што таму е сокриена последната книга (од страна на Скринџ) во 

која е наведена историјата на царството Атанара. Скринџ добил наредба од 

неговиот претходен господар Шол'лоз да ги изгори сите книги, но Скринџ ја 

поштедил само оваа книга. Заради нејзиното големо значење за Ејпокс и 

потрагата по одговорите кои им фалат, Ејпокс се решава на ризичен чекор - да се 

врати кај Шол'лоз под маската на покорност и почит за да ја пронајде 

сокриената книга во замокот на Шол'лоз: „Скринџ се сеќава. Скринџ ја стави во 

писарската соба на стариот господар. Броејќи од вратата, одејќи кон терасата, 

Скринџ ја стави под дваесет и осмиот камен“ (80). И покрај вербата дека ќе 

успее, Шол'лоз му поставува замка на Ејпокс, и со помош на послаб отров – го 

заробува. Во занданата Ејпокс ќе биде подложен на сурови измачувања, колку 

физички, но уште повеќе психички. Имено, овде читателите се среќаваат со едно 

митско суштество, суштество со натприродни способности, кое има моќ да 

навлезе во потсвеста и сеќавањата на личноста и да се преобрази во некоја мртва 

личност од неговиот живот: „Китсуне може да заземе форма само на умрените. 

Не може да преземе форма на жив човек. Суштеството целосно се води по 

мозокот на човекот што го напаѓа. А ако тој човек нема мемории, нема ништо, 

ако тој е сам, тој нема слабост“ (138). Во случајот со Ејпокс, суштеството 

наречено Китсуне се преобразува во неговата некогашна мртва девојка  - 
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Камелија: „Беше сречен што ја гледа. Навистина среќен што ја гледа. Не му 

беше важно каде била досега, не му беше важно како дошла и зошто е тука. Му 

беше важно само тоа дека таа е тука“ (115). Додека демонскиот лик на Китсуне 

со гласот на Камелија му ја заматува свеста на Ејпокс, до него полека, но 

сигурно навираат зборови на поддршка и утеха: „Ејпокс. Не предавај се. 

...Ејпокс, те молам. Издржи. Ти можеш. Биди силен... Не попуштај. Ти го можеш 

тоа. Твојата душа го може тоа...Држи се. Јас сум со тебе. Јас секогаш сум со 

тебе... Ејпокс, не заминувај. Потребен си ни. Доаѓаме по тебе. Верувај ми... Не 

давај се. Знам дека боли. Но издржи. Уште малку...“ (116-118). Подоцна се 

разоткрива дека уште додека бил измачуван, Галисин ја чувствува секоја негова 

болка, и како своевиден медиум, ја чувствува дури и миризбата на неговото 

изгорено месо, па го слуша дури и заводничкиот глас на Китсуне (Камелија): 

„Тоа ги објаснува моите чувства и сетила.  Видов во еден момент. И слушнав 

женски глас. Зошто го чувствувам и го гледам тоа, Ејпокс? Како да бев таму со 

тебе... – Навистина како да беше таму. Цело време слушав женски глас, во 

моментот не знаев чиј е. Но сега сум сигурен Гал. Тоа беше твојот глас. Ти ме 

извлече“ (155).  

Благодарение на интригата која ќе ја сплетат Скринџ и Дејмон, во која 

Дејмон глуми заробеник на Скринџ, како и со безрезервната помош од 

некогашните пријатели на Дејмон – Греј и Даниел, успеваат да го спасат Ејпокс 

од ќелијата. При бегството повторно ќе се појави суштеството Китсуне кое ќе го 

прободе Дејмон во грб, преправајќи се во ликот на неговата мртва мајка, но се 

случува интересна сцена кога Китсуне ќе остане збунета при средбата со Греј.  

Интересен се покажува ликот на Греј Свенд, кој сам се осветлува: „Тој 

беше сирак. Немаше родители, или барем мислеше дека нема. Не се сеќаваше на 

ништо од пред неговата седма година. Првата меморија што ја имаше за себе, 

почнуваше од будењето во собата на Дејмон. Стражарите го беа нашле пред 

портите на дворецот без свест, па Дејмон им рекол да го однесат во неговата 

соба. Не си го знаеше ни името. Дејмон го крсти Греј поради неговите сиви очи, 

кои беа во силен контраст со неговата црна, како на гавран коса“ (138). Токму 

мистериозното потекло на Греј, ќе ја оневозможат Китсуне да го запоседне Греј, 

но од сцената на нивната средба, таа како и да не го посакува тоа. Уште 

позагадочен е поздравот што му го упатува на заминување: „Ќе се сретнеме 

повторно, принцу“, по што и самиот Греј не знае кого Китсуне ословува со 

принцу, дали него или Дејмон.  

Овде се открива уште една чудесна моќ на Миринот Скринџ, а тоа е 

моќта за лекување: „Бела светлина излезе од рацете на малиот. Раната на грбот 

на Дејмон полека почна да се затвора. Но кожата на Ејпокс... или таму каде што 

требаше да има кожа, не се поместуваше од состојбата во која се наоѓаше. (...) 

Раната на Дејмон целосно се затвори, остана само мала бела лузна... Го допре 

Ејпокс, дишењето му се враќаше во нормала, ќе преживее, но нема да се разбуди 

барем уште неколку дена и лузните ќе му останат цел живот“ (139). 

Во меѓувреме, во Гринкип, Алмина ја учи Галисин да стрела, и во тој 

миг ѝ навираат спомените од грозоморниот сон во кој ја сонува сопствената 

смрт од стрела, па се прашува дали можеби Галисин е нејзиниот убиец. Своите 

сомнежи и стравови ѝ ги доверува на Нимуе, која ќе ја одведе кај гратската 

претскажувачка: „Претскажувачката излезе од задниот дел на шаторот. Беше 

ниска, изгледаше како да има повеќе од сто години, но ставот со кој се држеше ѝ 
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Уште на влезот, претскажувачката им се обраќа со зборот „наследници“ и се 

чини дека многу добро ги знае и по изглед и по карактер, иако се сигурни дека 

никогаш се немаат запознато. Од кај неа се враќаат со повеќе прашања отколку 

одговори.  

Во следната глава, дејството се префрла во замокот на Шол҆ лоз каде тој 

дознава за бегството на Ејпокс, по што решава да го нападне Гринкип и 

слободната држава на Ејпокс. Оттука паѓа наредбата која ја издава Шол҆ лоз на 

генералот Стегхол да ја подготви војската за напад по пет дена. Генералот 

открива дека и неговото семејство е таму, по што Шол҆ лоз му на Овде се 

открива уште една нечовечка особина на владетелот, зашто се открива дека тој 

владее со своите поданици под притисок и уцена, така што сите тие му служат 

затоа што им ги заробил жените и децата. Меѓу заробените е и Еванџелин, 

жената на Греј, која во моментот е и бремена. За нејзината бременост не знае 

дури ни Греј. И покрај настојувањето на Шол҆ лоз да му се одмазди на Греј преку 

Еванџелин, таа, сепак навреме успева да побегне од неговата зандана, при што, 

на нејзино огромно изненадување, ќе ѝ помогне Китсуне. Овде повторно се 

потврдува претходно кажаното, за некаква тајна поврзана со Греј која ја знае 

само митското суштество Китсуне: „Девојката се заврте. Здивот ѝ застана од 

страв кога виде кој ѝ помага. Тоа беше суштеството од легендите. Китсуне. Очите 

ѝ беа златни. Лицето бледо, а усните полни, црвени. Беше прекрасна. – Верувам 

дека не морам да ти се претставувам сега кога го виде мојот лик. Ти си бремена, 

затоа ти помагам, заради чудото кое го носиш во себе. Дете на семоќниот“ (160).  

И покрај желбата на Китсуне, да ѝ помогне на Еванџелин и да ги спои со 

Греј, се покажува дека Шол҆ лоз не си опстојува на зборот и го започнува 

нападот на Скиртабел пред најавениот рок од пет дена. На денот на нападот, 

иако Шол҆ лоз смета на елементот на изненадување, сепак младите луѓе знаат за 

нападот од нивните пријатели на страната на Шол҆ лоз. Она на што тие не 

сметаат дека, настојувајќи да ја пренесе Еванџелин кај Греј, тие со Китсуне ќе 

бидат фатени, по што Китсуне ќе биде убиена. И во мигот на смртта, Китсуне 

бара прошка од Еванџелин, како да ја изневерила на некој начин. Во мигот кога 

Греј на најлошиот можен начин дознава дека Еванџелин е бремена, и тој ја 

открива својата моќ: „Греј се замрзна. Се радуваше, многу, ако беше вистина тоа 

што го зборува. Но во исто време гневот му порасна уште за седумдесет 

проценти... Му се исклучи мозокот. Само лутината беше пред него. Не можеше 

да размислува за ништо. Лутината цело време растеше во него. Ако ова беше 

лутина. Премногу беше моќно. Ја погледна Лин, погледна во нејзиниот стомак. 

Го погледна Шол҆ лоз директно в очи. И трепна. Во тој момент сто и педесет 

души од војската на Шолл̓оз паднаа како да се мртви на земјата“ (179).  

Крајот на романот го означува и конечното истребување на непријателот, 

Шол҆лоз  и неговата војска, а тоа ќе успеат да го направат наследниците со 

формирање на круг со своите раце со што ги обединуваат своите моќи: „Сите ги 

споија рацете. Нимуе и Дејмон се сконцентрираа. Алмина исто така. Ејпокс и 

Греј ги следеа другите и ги затворија очите. Непробоен штит се оформи околу 

нив. – Paworiculum bindium! – викнаа Нимуе и Дејмон заедно. Блесна бела 

светлина. Секој од нив почувствува неверојатен излив на моќ. За момент не се 

гледаше ништо. Само силна експлозија се слушна во далечината. Ги отворија 

очите. Шол҆лоз и неговата војска никаде ги немаше. Но сега можеа да видат 

нешто друго. Невидливата бариера во Аритес се беше претворила во прав“ (181). 
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ЗАКЛУЧОК 

 

 Во претходната елаборација веќе објаснивме зошто романот „Мраз        

во пламенот“ од младата авторка Евгенија Н. Веровска можеме да го 

идентификуваме како дело од жанрот епска фантастика за млади. Во теоријата 

на литературата постојат мноштво искажувања за карактеристиките на     

епската фантастика. Овде ги издвојуваме оние кои се во согласност со 

погоретолкуваниот роман. Така, Dillon Waggoner издвојува шест елементи кои ја 

сочинуваат наративната структура на делата од епската фантастика: патувањето, 

херојот, конфликтот меѓу доброто и злото, волшебен/маѓепсан свет, авантура     

и враќањето.12
34 Сите главни протагонисти во романот на Веровска тргнуваат на 

патување поттикнати од една иста причина – омразата кон Шол'лоз, зашто како 

што вели  Danehy, без разлика како се отвора приказната, таа скоро секогаш 

започнува со „повик во авантура“ кога се поставува изборот пред херојот. 

Нивната омраза е нивниот „повик во авантура“, на кој тие не можат да му 

одолеат.13 35  

Традиционалните индикатори за епска фантастика вклучуваат првенствено 

поставување на измислен свет и употреба на специфични внатрешни правила и 

логика. Некои типични карактеристики од епската фантастика вклучуваат 

фантастични ликови, магија или маѓепсништво/ волшепство, измислени јазици, 

патување/потрага, теми за адолесценти и различни наративи. Детално прикажаните 

светови од епската фантастика може повеќе или помалку тесно да се засноваат 

на реалниот свет или на легенди, измислени или паралелни светови кои се 

засенчуваат во алтернативна историја. Нелинеарното раскажување е уште еден 

важен аспект. Сосема е вообичаено во епската фантастика да се испреплетуваат 

бројни настани истовремено и паралелно. Доста често, ликовите почнуваат да 

дејствуваат заедно, отколку што се раздвојуваат и отфрлаат. Така, читателот 

следи голем број приказни, на крајот исткаени во еден јазол. Во традиционалната 

епска фантастика, повеќето приказни се раскажани од гледна точка на еден 

главен херој. Исто така, често има свесен, мистичен учител, поврзан со јунгскиот 

архетип на мудар старец.14
36 Големината на прикажаните настани обично се 

изразува во сите погледи – географски (дејството опфаќа земја, континент, цел 

свет или неколку светови), хронолошки (авантурите траат со месеци, години, 

векови), квантитативно (ликовите не убиваат само еден змеј или демон – се 

работи за десетици и стотици) и ситуационално (гигантските војски се судираат 

во жестоки битки, универзалното Зло ја враќа својата моќ.  

Друга суштинска карактеристика е идејата за фундаментално 

спротивставување помеѓу доброто и злото. Р. Хелмс забележува дека фантазистот 

                                                 
12

34 Waggoner, Dillon. The Six Elements of Fantasy Epic, 2014, Ball State University, Undergraduate 

senior honors thesis. http://liblink.bsu.edu/catkey/1746099  , 19.01.2022.  
13

35 Danehy,  Erin F. Girls Who Save the World: The Female Hero in Young Adult Fantasy, Carnegie 

Mellon University, Dietrich College of Humanities and Social Sciences, Dietrich College Honors   

Theses, 2007, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.866.9170&rep=rep1&type=pdf,  

19.01.2022 
14

36 Pavelyeva A. K, Lysanets Yu. V, (2018). Style and narration in the epic fantasy: Tradition ans 

subversion, PSMU Електронний архів Полтавського державного медичного університету , Кафедра 

іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією, 

http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8165, (17.01.2022), 

http://liblink.bsu.edu/catkey/1746099
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е ограничен во „светиот антагонизам“, ликовите можат да бидат во исто време 

добри или лоши, бели или црни, не постои златната средина15
37. Во сфаќањето на 

суштината на епската фантастика, Доналдсон ја применува антрополошката 

теорија, и според него метафоричката природа на епската фантастика ги 

поврзува луѓето дури и ако јазикот, културата, расата, географските и 

историските аспекти се различни. Ова се случува затоа што човештвото 

споделува нешто заедничко: соништата. Како што нагласува авторот, соништата 

можат да го натераат човекот „да го сподели своите стравови, моќи, ирационални 

возбуди, закани, разделени љубови и маки.16
38 На овој начин, јунакот во епската 

фантастика станува носител на колективната свест и совест. Според Лукас, 

епскиот херој, строго кажано, никогаш не е индивидуалец. Традиционално се 

смета дека една од суштинските карактеристики на епот е фактот дека неговата 

тема не е лична судбина туку судбината на заедница. Во оваа перспектива, 

епскиот херој има должност да се постигне она што не е само поврзано со лични 

прашања, туку што исто така се одразува ситуација на целата заедница.1739  

 Од погоре елаборираното, се виде дека светот во кој се одвива дејството 

на романот на Веровска е кралството Атанара, од чии различни царства/места се 

обединуваат различните протагонисти. Освен омразата кон новиот владетел и 

борбата против Злото, нив ги обединуваат и натприродни моќи кои ги 

поседуваат и за кои во почетокот и не се свесни. Скоро сите на почетокот 

делуваат самостојно а подоцна се обединуваат и повеќето делуваат во парови. 

Нивните моќи ја потврдуваат поврзаноста со чудесното, а во подзасилување на 

тој факт се и други елементи во делото, како ликот на маѓепсничката Китсуне, 

еден вид митско суштество, која може да презема облик на мртви луѓе и таа       

ја покажува врската на ова дело со митологијата, како еден медиум со светот на 

мртвите кој поседува длабоки знаења за минатото и иднината на протагонистите, 

особено за мистериозното потекло на Греј Свенд. Во таа функција се јавува и 

гратската претскажувачка кај која во Гринкип ќе појдат Алмина и Нимуе. 

Своевидна маѓепсничка е и кралицата Лиана која има моќ да брише меморија, да 

дејствува сугестивно, што се покажува во случајот со Арчер. Секако, во тој 

контекст е и суштеството, Миринот – Скринџ, кој има моќ да лекува рани/ 

повреди кај луѓето. Само на едно место во романот се спомнува настојувањето 

на Шол'лоз да дојде до некаква „тајна состојка за бесмртност“. Во подзасилување 

на елементот на чудесноста на романот е и ликот на Ултаир кој по пат на 

телепатија ѝ ги чита мислите на Алмина, а не треба да се занемари и нејзиниот 

претскажувачки сон за сопствената насилна смрт. 

И на крај, целата слика на овој прв дел од серијалот „Наследници“ на 

Евгенија Веровска, во чија рамка егзистираат митски суштества, волшебнички, 

претскажувачки, елфови се заокружува со натприродните моќи на петте 
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наследници на кралството. Сите тие имаат соодветни тетоважи на своите тела 

кои се „живи“ се движат, се менуваат или сјаат, зависно од моќта на тој што ја 

носи. Таква е и живата мапа по замокот на Ејпокс, а во таа функција, вредно     

за спомнување е и фактот што авторката во своето дело како додаток, вметнала 

мапа на целото кралство Атанара со сите негови составни делови/ области.      

Со додавањето на вакви додатоци, според тврдењето на некои теоретичари, 

авторите на епска фантастика, на своите дела има даваат „вкус на 

автентичност“.1840   
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Елизабета Јончиќ         Elizabeta Jonchikj 

УДК 821.163.3-31(049.3)  
УДК 821.163.41(497.7)-31(049.3) 

 

„ДЕНОТ КОГА ГО ИЗЕДОВМЕ БОГ“ – ЧЕКОРИ КОН 

САМОСПОЗНАВАЊЕТО И ВИСТИНСКАТА ПРИРОДА НА БОЛКАТА  

(осврт кон книгата „Дан када смо појели бога“ од  Гордана Јовиђ-Стојковска, 

издание Слово љубве – Буквибукс, Скопје, 2021) 
 

Секое книжевно дело претставува посебен свет. Обидот да се разбере и 

толкува тој свет, да се определи мотивацијата за оживотворување на авторовата 

замисла, да се откриe зошто е направен таков избор на теми условува широко 

гледиште за анализа. Ако се тргне од насловот на ова книжевно остварување 

„Денот кога го изедовме Бог“ неизбежно е да не се почувствува извесната 

морничавост при помислата: Можно ли е да се изеде Бог? Кој би се осмелил да 

го изеде Создателот?  

Писателката го започнува своето дело со наративен сегмент – порака, 

што ни предочува фантастичен елемент на контекстот, односно предупредување 

од митско суштество со натприродна моќ – Изворската самовила (Вила изворкиња) 

„ништо не е онака како што гледаат туѓите очи, очите се најголеми сонувачи, 

а можеби и ние сме само сон.“, па продолжува со еден актуелен реализам од 

денешницата во кој се рефлектираат стравотиите од Ковид-19 пандемијата. Со 

ваквата поставка на заплетот, авторката формира карактеристичен бином во 

дискурсот – фантастика-реализам. Овој опозиционен литерарен бином се 

испреплетува сегментарно формирајќи ја приказната во заокружена целина 

доловувајќи дополнително виртуелно значење на исказот.  

Композицијата следи субјективен наративен метод во кој „јас“ 

раскажувачот ги навестува сезнаечките аспекти на главниот лик во делото. 

Коментирајќи ги случувањата од свој агол „јас“ ликот-раскажувач создава 

доминантна присутност до крајот на делото се до моментот кога укажува „и бог 

не е така невкусен“. Укажувајќи индиректно на своето име со силна семантичка 

исполнетост на ликот: „Баш сите, и горски, и речни и оние од полињата, и 

ливадите, и оние од длабоките мочуришта, и оние езерските, па и морските/ 

скоро незабележливите/ се усогласиле немирните/ дури и онаа мојата, чие име 

го носам. Веројатно национално се освестила дека е Хрватка...“ (стр.35), 

конотира на Вила Велебита, безвременската самовилата над самовилите, 

митскиот симбол на сила, величественост и слобода во колективната свест на 

Хрватите изведен од планинскиот масив Велебит. Овој перифрастички признак 

на ликот го определува не само неговиот семантички аспект туку и неговата 

мотивираност и неантропоморфност. Дополнително, низ текстот се среќаваат и 

ретроспективни генеалошки атрибути: „баба Станојка/ таа жена на крајот им 

се врати на самовилите“ (стр.6), баба Дана (стр. 46), „ужасно ме копкаше таа 

приказна за црната крв и злото/ од несреќните остатоци на Драшкиновиот 

дух/ за ненаситната глад од која со гладни очи го изеде самиот Бог/ за 

неговото потомство“ (стр.47). Ваквата диференцијација на наративниот „јас“ 

лик, и овие негови информанти го претставуваат едниот член на биномот – 

фантастичноста. Навлегувајќи во таа сфера митските референци се усложнуваат 
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со мистична градација. Во првичната топоанализа се укажува на неизвесна 

широчина од топоними (Подриње, Велебит, Херцеговина, Галичник, Скопска 

Црна Гора, Војводина, Стон, Република Хрватска, Мостар, Дубровник, планината 

Кораб, околината на Дебар и Струга, за да се уточни на селото Локов и 

легендата за украдената икона како појдовна точка од заплетот. Оваа неизвесност 

и широчина во топонимите втиснува пропорционална просторна и временска 

рамка, и алудира на впечаток за пространа временска димензија исполнета со 

многу генерации потомства. На некој начин ретроградното насочување на 

мистичниот женски лик баба Станојка, жената што им се вратила на самовилите, 

и поврзувањето на легендата за бегство на иконата од една во друга црква, па 

забраната за влез на жени во нејзината внатрешност (незадоволството на 

женското битие како признак) индиректно укажува на кодот што го испраќа 

писателката преку нејзините зборови „ти кажувам јас дете, сè прават 

самовилите.. луѓето сенешто мислат, сенешто ветуваат, се колнат, молат, 

ама само кога имаат мака, а после, се заборава. Сè е спакувано од оние што 

први ќе те проколнат и благословат.“ (стр.6). Самовилите како женски битија 

се одмаздољубиви, суетни и љубоморни, разочарувањата што ги доживуваат од 

луѓето ги претвораат во продуховени одмазди со строги неумоливи и 

бескомпромисни одлуки и решенија.  „Постојат дете мое деведесет и девет и 

пол болештини  што ги фрлаат за да го мачат светот, ама најстрашна е онаа 

последната, таа половината. Недофатна е, се менува спрема нивните желби и 

ѝ нема лек. Којзнае каква половина после деведесет и деветтата нагло се 

упатиле на овој поган свет. А светот е се попоган, од ден во ден. Како да се 

намножиле и накотиле Драшкините, како зајаци. Им удрила ситоста вглава, па 

како погладни никогаш да не биле, јадат како животни, ждерат и ждерат... 

самиот Бог ќе го изедат на крајот, а гладот нема да го заситат.“ (стр.7). 

Ваквиот код: самовили – свет – лоши луѓе – бог (заштита) – одмазда, 

претставува системската оска на суштинските односи во наративниот текст.  

Книгата „Денот кога го изедовме Бог“ е составена од тринаесет поглавја. 

Секое поглавје започнува со наративен сегмент – порака што ја пренесува 

именувана самовила: Вила горштакиња, Вила поточарка, Вила вечерница, 

Самовилата од Кораб, Русовила осамена, Трендафила вилинокоса, Вила 

посестрима, Вила Зорница, Вила бродаркиња, Вила облакиња. Oвие наративни 

сегменти читани во рамка како една целина ја расветлуваат основната нарација 

така што добиваме приказна во приказна (Mise en abyme) пропорционална на 

системската оска од основниот код. Самовилските имиња асоцираат на нивните 

именски признаци што ги поседуваат со што динамично се прошируваат 

мотивите во насока на хронолошката низа  настани од структурата во делото. Со 

оваа приказна исто така се засилуваат основните мотиви во нарацијата, се 

прикажуваат особините на ликовите, мудро се обзнануваат длабочините на 

изборот во светот на неизвесноста „во темницата секоја светлост има двојно 

значење“, човечката саможртва, судбинската природа и немоќта на човекот 

„Секоја празнина во себе го гради своето дно, таму длабоко е сокриена 

најголемата тајна на спасението за оние кои го препознаваат дното како 

сопствен корен.“, аспектите на самотија, рамнодушно искривување на 

вистината, болна загадочност во борба за надмоќност, полтронство кон 

демонизирани пороци „Ниту една лага не е голема додека не ја закопа 

вистината во длабоката сенка на незнаењето, а незнаењето е неопходна 
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потреба на моќните.“, како и восхитот и воскликот  од спознавање големина во 

човечноста и саможртвата „Големите дела се блесок од мали намери зад секој 

голем човек што не се уништил себе остануваат измислени приказни.“ 

Контекстот автентично се продлабочува и се усогласува со гледната точка на 

нарацијата отворајќи го дадениот поглед на светот предаден од раскажувачот.  

Од друга страна пак, ако го разгледуваме реализмот излезен од спрегата 

на биномот, односно одделно од фантастиката, добиваме базична целост 

искажана во повеќе модалитети на денешното општествено живеење. 

Положбите на ликовите во сферата на колективот според нивниот начин на 

однесување, мислење, чувствување, морални погледи, етички норми, 

психолошка мотивација се изделуваат категоријално. Многу лесно овие 

категории на ликови (Мартин Цуцков, инспекторот Томислав Јовановски, 

адвокатот Бранко Поповиќ, Марина, Анстасија, Александар Петков, 

неименуваниот Сопруг на „мајка“, Божо дрводелецот, Наџа (Нађа) и др.)  се 

пронаоѓаат во вистинската реалност на денешниот свет. Тоа се корумпирани 

политичари и деловни луѓе, „одговорни“ раководители поставени на високи 

позиции, немоќни деца предмет на злоупотреба, педофилија и семејно 

насилство, лица предмет на заговор и предмет на против законско 

искористување за лични цели, деца без родители чија што судбина ги 

претворила во цврсти, чесни и доблесни личности, добронамерни пријатели, 

одговорни роднини. Како директни и индиректни претставници на 

надворешниот (реалниот) и внатрешниот (одразената животна реалност во 

книгата) свет создаваат приказни кои навидум постигнуваат потполно 

изедначување во  постоечките противречности во општеството.  

 Гордана Јовиђ-Стојковска го задржува вниманието на читателот не само 

со актуелноста на темите и мотивите цврсто сврзани во целината туку и со 

силната сосредоточеност кон деталите што отвораат дополнителни значења.  

Нивниот посебен распоред како: деталниот опис на мачорот Цезар (Смотанко) 

кој симболизира магичен помошник, структура на обредот  во „одмаздата нема 

убавина“, „време е за торта на олеснување, торта осветница“, обичај пренесен 

од бабите, татковото верување (се има два краја лице и опачина, и дека и кај 

најлошите луѓе на крајот се појавува блесок добрина), сонот на добриот родител 

чие што дете е насилно одземено, (ги гледаше своите раце на надуениот врат 

на Мартин Цуцков, го виде неговиот страв во раскрвавените очи, и стегаше на 

тој врат), новото име на Наџа (Марија) како код на сестринската тајна... 

Писателката испреплетувајќи го вистинското и измисленото, чудесното и 

природното ја доловува суштината на едно страдање во кое судбината на очајот 

и надежта испливува како знаменита сила и предизвик од длабочините на 

немоќта бидејќи „копнежот за огнот е поврел од самото сонце“ а 

„заборавените врати се најголем предизвик, никогаш не е важно што стои зад 

нив, суштината е во она што го привлекува човекот за да ги отвори“. Во оваа 

книга суштината е борбата против злото, совладување на презирот кон 

нечовечноста, спознавање на горчината и гневот. Човекот одбира дали ќе се 

приврзе кон светлата или темната страна на приказната отворајќи ги вратите на 

совеста. Дали е можно да се „изеде“ Создателот, да се потроши до крај вербата 

во него, целосно да се изгуби убедувањето дека надежта постои та добрината ќе 

надвладее над злото. Од една страна правењето добрина на едните, може да 

предизвика зло за другите. А бидејќи ,,не може да им служиш на два 
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господара“41

1 затоа што едниот се презира а другиот се љуби, тогаш останува на 

читателите да размислуваат за широчините што ги отвора оваа книга. 

Себеспознавањето е долг процес, пат што секој човек треба да го изоди. Што ќе 

допре на крајот до нивната душа и ќе ги расони сонливите очи е сопствен избор. 

Судбината може да го определи животот на човекот, но тој свесно го одбира 

својот пат. Главниот лик во оваа книга се расонува со резонот „Само оние кои не 

се познаваат себе си веруваат во пацифизам. Самоспознавањето е поочајна 

казна од инквизиторските“. Дали самоспознавањето ќе биде казна или радост 

останува неизвесно сè додека не пристигнеме на неговите острови и не ја 

почувствуваме вистинската природа на болката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

41 Библија, Матеј 6:24 
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Марија Младеновска-Димитровска   Marija Mladenovska-Dimitrovska 

УДК 159.964.2:929Јунг К.Г.(049.3) 
УДК 82:929 Хесе Х.(049.3) 

 

ХЕРМЕТИЧКИОТ КРУГ НА ЈУНГ И ХЕСЕ 

 

 Добра книга е онаа која ќе те поттикне на длабоки размисли, ќе те натера 

да продреш под површината на површноста, да откриеш дел од себе за кој не си 

бил свесен, да допреш до сопствените длабочини.  

 Книгата „Јунг и Хесе херметички круг“ од Мигел Серано ја читав многу 

одамна, уште пред да студирам психологија, кога со страст ги читав делата на 

Херман Хесе, а подоцна и на Јунг, но сега ја доживеав многу поинаку. За да се 

разбере, поточно за да се стане дел од овој херметички круг, како што вели 

Мигел Серано, потребно е да се познава творештвото на Јунг и Хесе и нивната 

филозофија. Можеби хендикеп ми е тоа што не сум читала повеќе од Серано, но 

самиот факт дека ги доживува Хесе и Јунг како свои духовно блиски личности, е 

доволен за да се сфати зошто Серано се чувствува како дел од тој херметички 

круг и колку неговата животна филозофија е блиска на овие двајца великани. 

Светлината и мудроста на Истокот и тајните на психоанализата им го 

осветлуваат животниот пат на овие гении и ги испреплетуваат меѓусебно со 

духовни нитки. 

 И како што вели Хесе - ништо не се случува случајно, па си го 

поставувам прашањето: Зошто токму сега повторно се навратив на оваа книга?  

 Можеби затоа што живееме во време на длабоки турбуленции и 

(себе)преиспитувања. Можеби во овој момент ни е потребно да допреме до 

своето најдлабоко ЈАС, до нашиот архетипски херој, што би рекол Јунг, кој 

постои во длабочината на секој од нас, да допреме до нашиот Демијан, до 

нашето суштинско себство кое останува недопрено и непроменливо, во кое е 

собрана свесноста за древните знаења и кое нè упатува кон едно исполнето и 

целовито постоење. Нашиот Демијан постои во секој од нас и токму таму треба 

да го бараме - длабоко во нас самите. Нашиот живот е вечна игра на светлото и 

темното и ние тежнееме да ја достигнеме светлоста на висините, на идеалното, 

но притоа занемарувајќи ја или негирајќи ја нашата темна страна. Мудроста на 

Истокот и на источната филозофија е токму таа - прифаќање на постоењето на 

светлоста и сенката, на доброто и злото. Во секој од нас живее и Синклер и 

Демијан, и Нарцис кој трага по контемплација, и Златоуст кој е за акција, и 

Сидарта и Говинда кои се две спротивности на исто цело - посветеност и 

побуна. Сидарта е всушност драмата на душата која поминува низ патот на 

сопствената иницијација. Нашата душа е растргната меѓу спротивните стремежи, 

а духовниот мир и целовитоста ќе ја достигнеме кога тие ќе се спојат, кога нема 

да ја негираме едната страна од нашата природа, кога ќе го сплотиме неспоивото, 

нашите противречности. Нашиот живот е една бескрајна метаморфоза, како што 

вели Хесе во неговата книга „Пикторова метаморфоза“, која, за жал, не е преведена 

кај нас. За да бидеме среќни треба постојано да се менуваме, трансформираме, 

метаморфозираме, само така ќе бидеме живи и среќни, потполни и целовити. Да 

не дозволиме да го изгубиме дарот за промени, зашто тогаш ја губиме и 

убавината на живеењето, предвреме старееме и предвреме умираме. 
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 Можеби во ова (не)време ни е потребно да го пронајдеме Пиктор во себе, 

но и сопствениот степски волк, да допреме до својата оттуѓеност, или да го 

најдеме нашиот бог Абраксаз, кој е во исто време и добар и лош, и светлост и 

сенка, и бог и демон. Дали ќе се бориме за својата душа преку наш сопствен 

процес на иницијација или ќе дозволиме само да преживуваме и ќе се 

препуштиме на бесцелноста, безидејноста и безнадежноста? Денешниот човек, 

за жал, е потполно неспособен да сфати дека си е странец самиот на себе. 

Оттуѓен целосно од својата автентична природа. Неспособен да допре до себе, 

до својата суштина, до апсолутот.  

 Ние живееме на „крајот на времето“ или можеби на „нов почеток“ на 

една нова ера или „нов еон“, за кој сè уште не сме подготвени. Нашата 

цивилизација, ако сè уште може да се нарече така, зашто веќе одамна сме 

нецивилизирани, ја достигна кулминацијата на обесчовечување на човекот и 

роботизирање на човекот, негово дехуманизирање, и затоа неслучајно 

суштината на животот и смртта ни се измолкнува, а човекот сè повеќе се 

чувствува немоќен, напуштен, оттуѓен, осамен и безнадежен, неспособен да 

допре до своето себство, да почувствува исполнетост и целовитост. Себството е, 

според Јунг, сон за целовитост и индивидуација. Кај современиот човек имаме 

раздвоеност на свесниот и несвесниот дел од личноста, а бидејќи е потисната 

нашата несвесна личност, а таа сè уште постои, најчесто несвесниот дел 

повремено неконтролирано избива на површина и така денешниот човек е во 

состојба да се врати и на ниво на најжесток варваризам и примитивизам. Тогаш 

кога ќе бидеме во допир со своето лично и колективно несвесно ќе можеме да 

постигнеме и целовитост и да се цивилизираме. Тогаш кога ќе ги откриеме 

архетиповите кои се закопани во личното и колективното несвесно, кога ќе ги 

соединиме анимата и анимусот, егото и себството, кога ќе ги помириме 

противречностите, ќе постигнеме целовитост. Ова е круцијално, зашто да се 

БИДЕ значи и да се создава, но нашата егзистенција не зависи само од волјата на 

егото, туку нашата работа и творење, нашето битисување, во голема мера зависи 

од несвесното. Ако разумот ти почива во срцето, тоа ја насетува бесконечноста 

на сè. 

 На крајот ќе завршам со еден цитат од Јунг: „Се обидов да ја пронајдам 

најдобрата страна и најјасната светлост до која можам да дојдам и бидејќи ја 

достигнав својата највисока точка, која повеќе не можам да ја трансцедентирам, 

ја чувам својата светлост и своето богатство, уверен дека ќе бидам тешко 

повреден ако ги изгубам. Тоа е драгоцено не само за мене, туку пред се за 

темнината на создателот, кому му е потребен ЧОВЕК за да го осветли неговото 

дело. Да го предвидел Бог својот свет, светот би бил бесчувствителна машина, а 

човековото постоење бескорисен каприц. Мојот интелект може да ја замисли 

оваа втора можност, но целото мое битие на тоа му вели - не“.  

 Секој од нас нека си го достигне сопственото ниво на иницијација и 

трансцеденција, секој нека си ја пронајде сопствената светлина и нека свети, 

нека си ја чува да не ја изгуби, нека си го пронајде Човекот во себе, кој ни е 

толку многу потребен сега. Можеби попотребен од кога било порано... Да не 

дозволиме да нè голтне нечовечноста, ништожноста. 
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Елена Пренџова            Elena Prendzova 
УДК 792.09(497.7)(049.3) 

УДК 821.163.3-2(049.3) 
 

ПОДЕМОТ И ПАДОТ НА КУЧЕШКАТА ГЕНЕТИКА  
ШТО ТЕЧЕ НИЗ ЧОВЕКОВИТЕ ВЕНИ 

(Кон претставата „Генетика на кучињата“, според текстот на Венко Андоновски 
и режија на Дејан Пројковски, Драмски театар, Скопје) 

 

„Од варварство до цивилизација е потребен еден цел век,  
а од цивилизација до варварство само еден ден.“ 

Вил Дјурант 
 

 Претставата „Генетика на кучињата“ беше мошне актуелна и масовно 
посетена додека беше на репертоарот на Драмскиот театар во Скопје. Одличниот 
избор на ретко квалитетна екипа – почнувајќи со авторот Венко Андоновски и 
режисерот Дејан Пројковски; членките и членовите на актерската екипа: Драган 
Спасов-Дац во улога на Игњат, Јелена Жугиќ како г-ѓа Ренате, Билјана Беличанец 
како Сара, Роберт Вељановски како истоимениот доктор, Рубенс Муратовски кој го 
игра Пречесниот, Дејан Лилиќ во улогата на Леоне, Филип Трајковиќ во улога на 
Максим, Зоран Љутков како Петер Милер, Игор Ангелов како Темјан, Драгана 
Левенска која ја игра Евушка, Гордана Ендровска како Слугинката, Крсте 
Јовановски во улога на Алберт, Никола Ацески како Славен и Жарко Димовски во 
улога на полицаец и болничар; техничарите и останатите експерти зад сцената: 
Горан Трајковски задолжен за музиката, сценографот Владо Ѓорески, костимографот 
Благој Мицевски, асистент(к)ите на режија Драгана Таневска и Ѓорѓи Ризески, 
Јелица Инадеска задолжена за лектурата, инспициентот Кире Ставревски, суфлерката 
Даница Илиева, тон-мајсторот Димитар Илиоски и светло-мајсторот Игор Георгиев 
– ја прави нејзината реализација (скоро) совршена, за што сведочи и фактот што 
„Генетика на кучиња“, во 2012 година, беше апсолутен победник на 47. Меѓународен 
театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, на кој жирито во состав Братислав 
Димитров, Веби Керими и Златко Славенски ја прогласи за најдобро уметничко 
остварување во целина, а награди понесоа и режисерот Пројковски, кој беше 
прогласен за најдобар режисер, додека на Беличанец ѝ беше доделена наградата за 
најдобра женска главна улога, а на Лилиќ и Жугиќ за најдобри епизодни улоги. 
Следствено, според изјавите на Андоновски, „Генетика на кучињата“ претставува 
„претстава на артистите пред сè“ чиј текст е „колективно испишан“, а чиј резултат е 
едно маестрално дело чиј вкус-мозаик од различни пикантни вкусови на 
многучлената екипа се провлекува до секое наредно конзумирање (и навистина, 
дискурсот на „Генетика на кучињата“ без сомнение заведува, не само како 
театарска изведба, туку и како текст, и ги навлекува конзумент(к)ите не само како 
гледач(к)и, туку и како читател(к)и). Исто така, и предвидувањата на актерката 
Јелена Жугиќ дека „според нејзиното интимно чувство... ќе биде претстава која во 
поновата театарска уметност ќе стане своевиден меѓник, односно дека ќе се зборува 
за театарската уметност до „Генетика на кучињата“ и по неа“, веќе се остварија.  
 

*  * * 
 

 Говорејќи за својот драмски текст, авторот Андоновски вели дека 
станува збор за „општествено ангажирана и натуралистичка драма“ која во 
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маргините на главниот дискурс на приказ на распад на едно безобразно богато 
семејство носи дијагноза на карактерот на едно модерно историско-
цивилизациско време, загосподарено од мрачните сили на материјалните и 
физички плитки и минливи задоволства, чие единствено божество се парите кои 
можат да купат сè, па дури и душата. Во таквиот свет во кој, да се послужиме со 
парафраза од често цитираната мисла на Оскар Вајлд, апсолутно сè има цена, а 
ништо вредност, крајниот исход е отчовечување – процес кој е секавично брз, 
вртоглаво гламурозен и опасно примамлив, но истовремено и еднонасочно 
линеарен и правопропорционален со неизбежната пропаст. Таквиот свет блеска 
(исто онака како што блеска огромниот дијамантски лустер во приемната соба 
на Глембаевски) од блуд, разврат, ниски страсти, среброљубие, животинска 
страст за привидна моќ... Ликовите заплеткани во таа пајажина од позлатени 
дребулии се метаморфозираат во човеколики мршојади што се хранат врз 
остатоците од сопствените и туѓите души: Таткото Глембаевски за своето 
семејство претставува исклучиво, кажано со зборовите на Борче Грозданов 
„човечка вреќа пари“, најмладиот син Глембаевски претставува орнамент на 
Госпоѓата Мајка, ќерката печат на срам, постариот син црна овца во семејството 
итн. Во тој свет на привид и лаги нема простор за вистина, а камоли за 
апсолутна трансцедентална вистина. Во него вистината треба да се убие пред таа 
да убие, да се закопа во сопствениот гроб или гробот на пријателот/пријателката 
или блиските по крв уште пред да се ископа гробот. Затоа ниту еден лик во ниту 
една своја реплика не ја говори вистината – само болни лаги, итри сплетки, 
подли планови, заднонамерни ласкања, празни и обврзувачки ветувања, 
слаткоречиви наведувања – сите тие зборови се кријат под карневалските маски 
на травестијата, а штом „главата“ на семејството се одлучи да го подари сето 
свое богатство за општонародното добро, поточно да го врати од каде и го зел, 
една по една, маските почнуваат да паѓаат и тогаш се сфаќа дека нивната 
функција не била да разубави, ниту да сокрие или прикрие, туку да пополни 
празнина и отсуство на лице без душа, на душа без лице, од кое останува само 
име на кое му недостига семантичка полнозначност – Глембаевски. 
 
 А на тоа име на семејна лоза, помакедончено Глембаевски, или во 
оригинал Глембај, во европската книжевност не му недостасува значење. Повеќе 
од очигледно упатува на првата драма од трилогијата на хрватскиот писател 
Мирослав Крлежа, „Господа Глембаеви“. Сепак, во врска оваа сличност, авторот 
и професор по хрватска книжевност ќе истакне дека неговиот текст не е римејк 
на „Господа Глембаеви“, туку е изворен и „можеби надграден или го зема 
глембаевизмот како инспирација, како обележје, како одредена општествена 
состојба“, интертекстуално подредувајќи го својот текст како „македонска 
реплика“ на хрватскиот. Исто така, Андоновски не негира дека од хрватскиот 
извор се позајмени имињата на два лика – Игњат и Леоне, но со истите се 
именувани поинакви ликови ставени во поинаков контекст. 
 
 Сепак, како експерт за хрватска книжевност, Андоновски, можеби 
несвесно, прави повеќе паралели со „Господа Глембаеви“ отколку што отворено 
наведува. Почнувајќи од имињата на двата лика и продолжувајќи кон останатите 
ликови, Андоновски го креира семејството Глембаевски со многу слична 
структура со онаа на фамилијата Глембај. И двете семејства се зачнати од 
нечесно збогатени татковци-банкари (додека Глембај од хрватската драма се 
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збогатува со убиство на златар, убиствата кај Игњат Глембаевски доаѓаат заедно 
со богатсвото што му овозможува да стане претседател на Корпорацијата 
„Минерали и руди“ чиј акромин, иронично е: МИР), финансиски магнати и 
директори на сопствени фирми, кои во текот на драмата почнуваат да 
манифестираат сериозни медицински проблеми со срцето. И двата Игњата се 
оженети со втора сопруга, и двете неверни, физички згодни и убави, младолики 
и одражни, итри и пресметливи, материјалистки. И двата Игњата се татковци на 
синови од два брака. Синовите од првиот брак се имењаци во двете драми, се 
викаат Леоне, претставуваат црни овци на глембаевската крв и од исти поводи ја 
напуштаат татковата палата во младоста: Леоне Глембај си заминува заради 
неморалниот заведувачки однос на својата помајка кон него, нејзиниот посинок, 
а Леоне Глембаевски заради љубопитството и важноста на дознавањето и 
обеделувањето на вистината за убиството на својата мајка, првата жена на 
Игњат. Тој цела деценија се преправа дека талка и безделничи по светот, заради 
што татко му се откажува од него, а всушност заминува во странство на студии 
и по долги години се враќа дома како специјалист во областа на психијатријата. 
Враќањето на двајцата Леоне во куќите каде пораснале го предизвикува 
расплетот на драмата и има улога на катализатор што го забрзува трагичниот, но 
неизбежен колапс на Глембаевската лоза. И двајцата имаат сестри од исти 
родители – Алис, на хрватскиот Леоне, веќе почината; се удавила откога дознала 
дека саканот ѝ имал љубовна врска со нејзината помајка, а сестрата на 
македонскиот Леоне, Сара, по смртта на вереникот, за која е виновен нејзиниот 
полубрат, како жив мртовец, плива во калта на моралната бездна. Покрај таткото 
со втората жена и двете деца од првиот брак, семејството е проширено и со 
младиот и сосема изгубен полубрат со вереницата. Постојат и поклопувања во 
ликовите кои не се роднински поврзани, па така, може да се додаде и 
присуството на божјиот и законскиот застапник, односно Пречесниот, 
духовниот отец на Сара и Докторот, десната рака на Игњат. Но, сепак, постои 
една суштествена разлика меѓу двете глембаевски лози: сината крв на 
Глембаевците на Крлежа, наспроти уличната, кучешка генетика на 
Глембаевците на Андоновски, кои можат да бидат господа само под маските на 
општествениот искриминализиран карневал. 
 
 Паралели, дури и цели паралелограми, може да се исцртаат и во 
структурата на драмите – тоа се драми во три чина, чија жанровска припадност 
се колеба меѓу социјална и психолошка драма и кои можеби најточно би ги 
дефинирале како соцпсихолошка, односно психосоцијална драма и кои 
почнуваат со приемниот салон на домот на Глембаевци. Драмскиот конфликтот 
произлегува од неправдата и неморалот на глембаевштината, а целата драма се 
сведува на чинот на смртта како телесно исчезнување, духовен пад и 
материјално пропаѓање.  
 
 Исто така, вреди да се споменат и два детала; првиот, присуството на 
портрети на сцената, 15 на број во драмата на Крлежа, сите од лозата на 
Глембаеви и само еден во драмата на Андоновски, и тоа на првата, почината 
жена, мажена Глембаевска; вториот, драмскиот ефект со писмата кои 
придонесуваат за расплетот на дејствието – писмата кои Леоне Глембај/ски му 
ги дава на татка си, а кои му останале како единствена трага до убиецот на мајка 
му. 
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 Но има уште нешто во текстот на Крлежа, но не и во делото на 
Андоновски, што ми го примами вниманието. Станува збор за името на еден од 
ликовите, жупанот во пензија, Тит Андроник. И оттука почнува да се одмотува 
клопчето на интертекстуалноста. „Тит Андроник“ е првата трагедија на 
Шекспир1

42, во поджанр драма на освета, најнасилна, со вкупно, според С. Кларк 
Халс, 14 убиства, 9 од кои се случуваат на сцена, 1–3 силувања (во зависност од 
критериумот: силување – што и ова да значи?! Како божем заматена да е 
границата меѓу согласноста и насилното силување!), едно лудило и еден случај 
на канибализам. Невидливата нишка полека станува видлива: братоубиствата, 
односно убиствата поврзани по крв, не се новост во историјата на човештвото, 
напротив, познати се уште пред времето на Библијата и споменати во неа 
(познатата приказна за Каин и Авел). Тие не стивнуваат ни во „политички 
коректните“ времиња, кои милуваат да се сметаат себеси за цивилизирани и 
напредни, но всушност единствениот напредок што го имаат претставува 
култивирана и научена суптилност на извршување на ѕверствата наместо нивно 
искоренување. Следствено, ни модерната драма на Андоновски не се држи 
настрана од убиства и злосторства, но разбирливо, со доза на цензорираност на 
насилството во духот на времето на кое сега припаѓаме. Имено, ако земеме 
предвид дека најпопуларниот филмски, а во поново време и книжевен, жанр е 
трилерот, кој се одликува, меѓу другото со масовни убиства скоро секогаш 
изведени од поединец кому убивањето му е професија, односно мотивите за 
убиствата кај него се од надворешени побуди, заради исклучиво материјални 
добра, а не владеени од внатрешни, психолошко-емотивни пориви/нарушувања 
на деструктивни чувства со неконтролирано јак интензитет: бес, лутина, срам, 
предавство и изневерување и сл. и кои се извршени со огнено оружје кое 
инстантно и непогрешливо е гласник на смртта, а кои следуваат по серија 

                                                 
1

42 Кога се говори за драмите на Шекспир, неизбежно е да се наведат изворите кои Шекспир ги 

консултирал при создавањето и комбинирањето на содржинините и заплетите. За пишување на 

своите дела, Шекспир користел повеќе извори за само едно дело. Токму затоа, Шекспир се смета 

за најголемиот застапник на интертекстуалноста, уште во времето пред таа да биде позната како 

термин, но не и непозната како феномен. Заради интертекстуалната склоност на Шекспир, 

неговиот современик и колега Бен Џонсон го нарекува „страчка што се кити со туѓо перје“, но во 

однос на драматуршкиот јазик, Шекспир останува ненадминлив гениј. Убедливо, Шекспир без 

сомнение знаел како умешно да ги меша фактот и фикцијата, две супстанци кои во рацете на 

мајсторот секогаш градат симбиоза, а не развод. Истиот пристап кон пишувањето го гаи и Венко 

Андоновски, кој како експерт во областа на теоријата на литературата ги исцрпува скоро сите 

пристапи кон пишувањето, меѓу кои и интертекстуалноста, но и деконструкцијата, бидејќи тој не 

ги презема моделите и мотивите компјутерски, копирај-залепи (copy-paste), туку ги користи како 

почетна точка од која продолжува во сосема друга насока од оригиналот, кој му служи како 

инспирација, како начело за докажување или уривање, со што го користи оригиналот како 

средство во еден многу покомплексен и покреативен процес од линеарната и бледа квазиуметност 

на епигоните. Тој се и служи со заплети веќе поставени на сцена, а кои некогаш претходно и биле 

дел од историско-антрополошката реалност, но и тој, како и Шекспир, е оригинален и 

ненадминлив во јазикот со кој лингвистички и семантички ги создава ликовите. Како семиотичар 

и семантичар, умешно знае да си игра со јазикот, зборовите, со зборообразувањата и значењата и 

да испише драмски реплики кои го привлекуваат вниманието на публиката и создаваат позитивно 

и забавно чувство кај нив, а на нивните лица останува насмевка долго потоа. Меѓу тие марканти 

реплики се издвојува и онаа на таткото Игњат кога говори за својот најмлад син, Максим. Тој 

вели: „Што му недостасува на Максим да го достигне својот максимУМ? Ум! Ум му недостасува“! 

Веднаш е воочлива играта на зборови која е толку моќна, што ја надминува звучноста и навлегува 

во едно уште посилно и суштинско смисловно значење. 
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последователни садо-мазохистички нанесувања физичка болка, нема да се 
изненадиме од начинот на кој смртта и убиствата се прикажани на сценската 
поставеност на „Генетика на кучињата“. Но овде постои извесен јазол во 
нишката на одмотаното клопче, а тоа е вметнувањето на моментот на драмско 
изненадување, во конкретниот случај– недостатокот на потенција за извршување 
свесно убиство. Овој мотив е така маестрално решен, што просто вчудовидува 
исто онолку колку што шокира. Максим, кому му недостасува ум за да го даде 
својот максимУМ, истовремено е и психички хендикепиран во реализација на 
своите намислени злосторства. Најголемата иронија е што и покрај тоа тој е 
злосторник, но и виновен само за злосторства од небрежност и злосторства 
направени под дејство на замаглени сетила: задавувањето на малите мачиња при 
милување, и тоа уште како дете; убиството на вереникот на полусестра си од 
невнимание при сообраќајка; ја силува слугинката под дејство на дрога, а својата 
вереница физички брутално ја измачува под дејство на алкохол. Тој е физичката 
контра-манифестација на советот од татка си: „Не вади ништо од панталоните 
што не можеш да употребиш: ни пиштол, ни пари, ни тоа од шлицот“. Значи, до 
сега, споменавме деликвентен и насилнички син и татко склон кон насилство, но 
тие не се единствените ликови во драмата во кои е вдахнат мотивот на 
насилието. Како и шекспировата „Тит Андроник“, така и андоновската 
„Генетика на кучињата“ го воведува насилството уште во почетната сцена, и 
исто и овде, насилството е двигател на сите ликови – едни како причинители, а 
други како трпители на насилното дејствие, иако не секогаш оваа 
разграниченост е така црно-бела. Тревор Нан, режисерот на верзијата на „Тит 
Андроник“ од 1972 година, а во продукција на „Ројал Шеикспиар кампани“  
(Royal Shakespeare Company), за оваа шекспирова драма ќе изјави: „дури и Рим, 
најголема империја што досега му е позната на светот, може да пропадне, 
влечкајќи го човештвото во мрак“, а во нашиот случај, насилството доведува до 
колапс на една многу помала империја од економска природа; но како што Рим 
не бил изграден за еден ден, глембаевската империја е изградена прекуноќно, и 
исто толку брзо и се самоуништува. 
 
 Интертекстуалната поврзаност на „Генетика на кучињата“ со „Тит 
Андроник“, односно на „Господа Глембаеви“ со „Тит Андроник“, а може да се 
каже и на „Генетика на кучињата“ со „Господа Глембаеви“ преку 
интертекстуалниот катализатор „Тит Андроник“, не се сведува само на мотивот 
на насилството. Тој е засилен и со природата на ликовите и со фамилијарната 
поврзаност меѓу нив: трагичен сенекански лик на татко-убиец на сопствените 
чеда или кој е барем индиректно одговорен за нивната смрт и кого потрагата по 
освета го води кон лудило и смрт; синови кои се однесуваат во две крајности: 
сценариски или антисценарски од родителите, односно оние кои самите 
меѓусебно се уништуваат со цел да го зграбат наследството од таткото и оние, 
најчесто само еден од нив, кој прави сè да се дистанцира од „нечистата крв“ на 
семејството водено од мотивите на одмазда, убиство и силување; ќерка жртва на 
татковата и туѓа мизогинија чија најчеста манифестација е сексуалното 
вознемирување и насилство (ќерката на Тит е силувана од варварските 
приноцови, а ќерката на Игњат се оддава на проституција); неверна сопруга која 
(можеби) родила вонбранчно дете од маж со општествено подолен ранг од неа 
(љубовникот на таткото на детето на шекспировата кралица Тамора е Арап, или 
како што елизабетанците ги нарекувале Moor, кому елизабетанската 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rsc.org.uk%2F&ei=wau_VK2CGuGpygPHgIHwDA&usg=AFQjCNHxKUrLwFdRbV5xhe8ieRwuEZ6rxg&bvm=bv.83829542,d.bGQ
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општествена идеологија не била баш наклонета). Тамора и Ренате, и двете мајки 
на копилиња, ја искажуваат својата мајчинска грижа само преку сопствените 
интереси. И двете се развратни, безмилосни, немоќни разумно да ги согледаат 
последиците на нивните заслепувачки страсти. Сепак, и покрај сè, и двете се 
жртви на мизогинијата и машкиот општествен поредок, затоа нивните карактери 
се така искалени, како единствена можност да просперираат во свет во кој сите, 
па дури и жените, веруваат дека „сите жени се курви“, синтагма во која е збиена 
сета мизогиниска омраза2

43. Слично на ликот на Ренате, ликот на Леоне на 
Андоновски претставува синтеза од два лика од „Тит Андроник“: Марко 
Андроник, брат на Тит и Сатурнин, најстариот син на римскиот император. 
Марко Андроник е единствениот кој ниту извршил, ниту е одговорен за 
кропролевање, а неговата мисла е говор на разумот и смиреноста – противтежа 
на вонразумските говори на останатите ликови; Леоне е единствениот 
Глембаевски што знае да го контролира и да го спречи лудилото да го 
надвладее, кое кај него како да е наследно, а не стекнато.  
 
 Покрај интертекстуалните ликови, се провлекуваат и интертекстуални 
мотиви на крвава одмазда и распад на политички поредок, парадоксално 
втемелен во хаос, и условен од морален и психички пад на човекот, односно 
загубената човечност на човека. Бил Александер, режисерот на верзијата на 
„Тит Андроник“ на „Ројал Шеикспиар кампани“  (Royal Shakespeare Company) 
од 2003 година, вели дека „одмаздата ги полудува луѓето, а лудилото ги води 
кон одмазда“, магичен круг, одлично прикажан кај тројцата автори споменувани 
досега.  
 

*  * * 
 
 Магичните кругови се концентрични меури сапуница што произлегуваат 
едни од други и константно си го шират дијаметарот. Интертекстуалната 
цитатност на едно дело во друго е уште поинтересна при потрагата на  
маркерите во дела од ист автор. Така, паралели може да се маркираат меѓу 
многу шекспирови дела, а несомнено и меѓу двете трагедии „Тит Андроник“ и 
„Магбет“. Но бидејќи делата на Шекспир не се главната тема на текстов, 
нивната поврзаност ќе се разгледува преку интертекстуалните разлики меѓу 
„Магбет“ и „Генетика на кучињата“, односно „Генетика на кучињата“ и 
„Магбет“. Надменоста, лудилото, насилство заради насилство, (само)уништувањето 
до смрт, корумпираната моќ и незаузданите амбиции се главните тематски 
мотиви што се одразуваат во карактерите на ликовите. Игњат и Магбет се 
антихерои, исто како и Тит Андроник, но постои една суштинска разлика меѓу 
трите драми во однос на феминистичкото читање на родовите: додека „Тит 
Андроник“ е машко доминантна, а „Магбет“ женско доминантна драма, 
„Генетика на кучињата“ е сместена во средината помеѓу, како родово 
најизбалансирана. И навистина, во првата, машките ликови ја имаат моќта и се 

                                                 
2

43 Феминистичкиот мотив на женската безгласност се провлекува и кај двата автора: Шекспир го 

креира ликот на Ливинија која своето сведоштво за преживеаното силување го „кажува“ без глас, 

заради исечениот јазик, преку испишување на имињата на злосторниците во земја, што и самото 

по себе е симбол на нешто нетрајно, непостојано и нешто лесно избришливо, а како такво и тешко 

уверливо; слично, Андоновски ја користи женската практика на водење дневник во кој е запишана 

вистината за тајната што никој не ја слуша, ниту пак има интерес да ја чуе. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Shakespeare_Company
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директни предизвикатели на најгрозоморните злодела, а женските ликови се 
пасивните трпители на активниот чин на насилство; во втората женските ликови 
се причинители и активни дејствувачи на насилство во чии раце со заплеткани 
преѓи (преѓите и конците заедно со чинот на плетењето претставуваат женски 
топоси) се одмотуваат конците на машките марионети-активни извршители на 
насилството; во третата женски ликови заедно со машките се подеднакво 
не/способни за наслиство – Игњат нарачува убиство, Максим се соочува со 
психолошка блокада штом ќе ја насети можноста насилието да премине во 
убиство, Леоне не ни помислува на крвопролевање, Сара е сколна кон 
мазохистичко насилство дури и самоубиство, а Ренате не дозволува да си ја сопне 
реализацијата на амбициите од убиствата, некои и предизвикани од/поради неа. 
Според шекспирологот Кенет Мјур „Магбет не е предодреден за убиство“, исто 
како ни Игњат Глембаевски кој нема предизпозиција да убие и покрај тоа што е 
склон кон измами и кражби и други нечесности, но за разлика од нив, нивните 
жени ја поседуваат склоноста кон посакување, обмислување и извршување 
убиство. Син му Максим, пак, не е во состојба ни за едното ни за другото, 
впрочем, тој не е во состојба ни да живее, само, оскарвајлдовски кажано, да 
постои. Од тие причини женските ликови, особено истакнато во „Магбет“, се 
двигатели на драмското дејствие. Ненаситно жедни за моќ и општествена 
позиција, претставуваат застрашувачки (женски) ликови спремни на сè. Кога 
Лејди Магбет првпат се појавува на сцена, публиката ја гледа како смислува 
убиство; кога Ренате првпат се појавува на сцена, публиката ја гледа како пишува 
лажно писмо и заканувачки го подмитува Темјан. Двете госпоѓи се побезмилосни 
и поамбициозни од своите сопрузи и и двете ја користат својата сексуалност како 
моќ за влијание и превласт над мажите и постигнување на своите цели. 
Единствената разлика меѓу нив е што Лејди Магбет се покајува и нејзиното 
покајување ја доведува до лудило, а Ренате не покажува никаков знак на 
покајание, што исто така ја доведува до лудило. Анимусот, односно „машката“ 
душа што го обзема женското тело на Лејди Магбет е главната тема на врската 
меѓу родот и моќта во драмата. Во драмата на Венко Андоновски, исто така има 
поместувања на машко/женските топоси, а женската моќ резултира не само од 
сексуалната надмоќ, туку и од причина која остава простор за тоа – имено, на 
машките ликови во овие драми целосно им е одземена апсолутната машкост. 
Понатаму, женските ликови во драмите си имаат свои контраликови: Лејди 
Мегдаф на Лејди Магбет и Евушка на Ренате; на пример, Евушка прави сè за да 
излезе од глембаевскиот затвор, Ренате за да остане и загосподари со него. 
 

*  * * 
 
 Интертекстуалната поврзаност меѓу Андоновски и Шекспир не се 
сведува само на сличностите и разликите помеѓу „Тит Андроник“ и „Магбет“, 
исто онака како што интертекстуалната карактерност на делото „Генетика на 
кучињата“ не е сведена само на сличностите и разликите со „Господа 
Глембаеви“. Многу мудро, просто магионичарски, Андоновски го одвлекува 
вниманието кон врската со крлежовата „Господа Глембаеви“, за да може вешто 
да го изведе трикот – да ги постави темелите на своето интертекстуално чедо врз 
сосема други основи, а од целата градба, најлесно воочлива е фасадата. За да 
може да се видат останатите структури на целосната градба, потребно е 
пососредоточено загледување, а при таквото зјапање, се симнува велот на 
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најсилното присуство на интертекстуалниот поттекст – шекспировиот „Хамлет“. 
Најсилните, најпознатите и најцитираните ликови во светската литература со 
мастилото на перото на Андоновски стануваат културолошки и јазично 
балкански, славјански обоени, а сепак антрополошки универзални. На тој начин, 
Хамлет станува Леоне, а Офелија – Сара, и двете имиња потпишани со 
допишаното крлежино презиме- Глембаевски. 
 
 Ве поканувам најпрво да ја разгледаме трансформацијата на Хамлет во 
Леоне Глембаевски. 
 
 Историски, Хамлет е дански принц за кого се раскажува во 
средновековната приказна на Саксо Граматик, Vita Amlethi (лат. „Животот на 
Амлет“), во склоп на поголемото дело Gesta Danorum од 1200 година, дело кое 
на Шекспир му послужило како најголем извор при пишувањето на драмата, 
покрај исландската сага Saga of Hrolf Kraki, римската легенда за Брут кој, како и 
Хамлет, глумел лудило со цел да ја оствари својата одмазда и покрај, денес 
изгубената драма Ur-Hamlet, чиј автор се верува дека бил Томас Кид. 
Книжевниот лик на Хамлет интертекстуално се темели на историската личност 
Хамлет, а сличностите се: одглуменото лудило во функција на постигнување на 
одмаздата, практикувањето на лажното лудило врз честа на млада девојка, 
искажувањето незадоволство кон мајка си за вториот избрзан брак со 
„непријателот“, ненамерното убиство на скриен шпион и сл. Затоа во светската 
книжевност името Хамлет претставува синоним за лудиот принц (самото име 
Хамлет, односно Hamlet доаѓа од старонордискиот збор Amleth, односно Amlóði 
во значење на луд, неразумен) кој го осветува татка си преку убиството на 
чичко-потатка си во земјата каде „нешто е труло“. Во „Генетика на кучињата“, 
наспроти лудиот кралски син го имаме лудникавиот квазиаристократски син кој 
исто така е во одмазда, но не на својот татко и не против својот чичко, туку на 
својата мајка и против својот татко. Сличностите меѓу нив се напластуваат една 
по друга како привлечени со магнет, почнувајќи со скоро врсничката возраст на 
двата лика: Андоновски ги воведува ликовите наведувајќи ја и нивната возраст; 
во неговата драма Леоне има 37 години, а во петтиот чин на првата сцена од 
„Хамлет“, сцената со гробарите, по ситна математичка пресметка дознаваме 
дека и Хамлет има 30 години (еден од гробарите изјавува дека 30 години бил во 
служба на гробар, почнувајќи со работа на денот на раѓањето на младиот принц 
Хамлет; понатаму, кога Хамлет го држи черепот на дворскиот шут Јорик в рака, 
кого се сеќава дека како седумгодишно дете често играјќи си го јавал на грб, 
гробарот додава дека бил покриен со земја веќе 23 години). Како лик, Хамлет е 
меланхоличен, огорчен, ироничен, циничен, полн со омраза, гнев и одвратност 
кон мајка си и чичко си, склон кон импулсивност, а сличен е и Леоне: навидум 
весел, но душевно безживотен со постојано чувство на немир што го јаде 
одвнатре; и тој е огорчен, ироничен, циничен, непожелно искрен, претерано и 
опсесивно обмислувачки настроен, но неговиот гнев не е помешан со омраза, 
туку со копнеж по вистина, односно причина за изместениот поредок на 
работите. Нивните силни и тешко контролирачки, просто нескротливи и 
обземувачки емоции се двигатели на нивните животни одлуки, состојби и 
дејствувања, меѓу кои и одлуката да се „полуди“. Станувањето луд, односно 
полудувањето кај Хамлет и Леоне нема генетски предиспозиции, тоа настанува 
како последица на чинот на излудување условен од надворешни фактори, а се 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gesta_Danorum
http://en.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%B3lfs_saga_kraka
http://en.wikipedia.org/wiki/Ur-Hamlet
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манифестира со налудничавост. Оваа игра на зборови – полудување, 
излудување, налудничавост – не ми е случајна – сакам да укажам на различни 
степени на лудило кои во никој случај не претставуваат целина на лудило, 
односно на комплетно реализирано лудило, како кај Максим и Ренате на пример, 
кои се целосно изгубени и потчинети на страстите и амбициите и кај нив, во 
нивните дејствија и зборови, за разлика од оние на Леоне, па и на Сара, ништо 
не е разумски логично и смисловно. Умешноста на Шекспир да креира ликови 
преку репликите се согледува токму во јазикот на дијалозите и монолозите на 
Хамлет. Ни Леоне на Андоновски не заостанува во овој аспект. Хамлет/Леоне е 
филозофски замислен и опсесивно прониклив во своите искази. Во неговите 
реплики најприсутни се стилските јазични средства метафора и стихомитија, а 
особено впечатливи се играта со значења и двојноста во значењата (чија 
употреба фројдистичкото читање на „Хамлет“ ја поврзува со шизофрената 
состојба на лудост). Вештината на „паметните реплики“ е изразена и кај сестрата 
на Леоне, Сара, иако присутна и кај Игњат и некои од споредните ликови, како 
на пример Темјан и Евушка. Не се заборава играта со зборови и значења на 
Максим и максимум (да се потсетиме: „Што му недостасува на Максим да го 
достигне својот максимум? Ум! Ум му недостасува!“), но и тоа дека „и ѕидовите 
имаат уши, односно и ушите имаат ѕидови“ (мотив присутен и кај шекспировиот 
„Хамлет“), при тоа мислејќи на јавните тајни и интенционата слепост и глувост 
на оние засегнати само за јас, себе и мене – и двете реплики на ликот на Игњат. 
Стихомитијата преку која е прикажан деконструктивистичкиот пристап 
воодушевува во надмудрувачките дијалози меѓу Леоне и Пречесниот и Сара и 
Пречесниот, кои сами по себе претставуваат темелно обмислена деконструкција 
на Библијата и христијанската религиозна мисла. 
 
 Сара, пак, сестрата на Леоне, е всушност Офелија на Хамлет. И Сара и 
Офелија се опкружени со моќни мажи: Игњат, Леоне, Пречесниот и Максим во 
случајот на Сара и таткото, братот и Хамлет во случајот на Офелија. Сите тие се 
одликуваат со различен вид моќ: Игњат и Максим економска и материјална, 
Пречесниот општествена, а Леоне притаено деструктивна и сите исчезнуваат од 
нивните животи – Игњат умира, Леоне си заминува, а вереникот на Сара, кој не 
се појавува, но се споменува, погинува во сообраќајна несреќа предизвикана од 
брат ѝ Максим. И двете полудуваат по смртта на своите сакани мажи, а нивната 
добробит е препуштена во рацете, повторно на маж – Пречесниот (маж) е платен 
од татко ѝ Игњат (маж) „да ја доведе на прав пат“. Така, Сара и Офелија се 
жртви на мизогиниската машка моќ на мажите кои ги опкружуваат. Елејн 
Шоувалтер, застапничка на феминистичката критика3

44, ја смета Офелија за 

                                                 
3

44 Феминистичката критика при читањето на „Хамлет“ и при особено посветеното внимание на 

ликот на Офелија се сосредоточува, меѓу другото, и на родовиот систем на раниот период на 

модерна Англија, во кој е силно застапена класификацијата на жените на: девица, сопруга/вдовица 

и курва, како концепт што излегува надвор од трилогијата. Следствено, во мажите со кои е 

опкружена и крвно поврзана Сара се забележуваат комплексни мизогиниски карактерни одлики – 

татко ѝ верува дека сите жени се курви и е способен да го нарача убиството на сопствената 

сопруга воден од заслепеноста на љубомората и страста, а брат ѝ Максим не е во состојба да 

воспостави нормален (сексуален) однос во врска со девојка, но е во добра „кондиција“ да силува 

жена чија сексуалност е второстепена, па дури скоро погребана под свирепостите на животната 

судбина. И Офелија и Сара се наведени да веруваат дека се родени со „грешна сексуалност“, и 

затоа треба да бидат казнети, а нивната трагедија е токму во самоказнувањето. Офелија умира 

девица – уверувана од страна на таткото и братот дека никогаш не може да ја добие улогата на 
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симбол на „избезумена и хистерична жена на модерната култура“, а токму таква 
жена гледаме во сценската поставеност на „Генетика на кучињата“ во 
Драмскиот театар во Скопје. Овие „избезумени и хистерични жени“ говорат во 
симболи, во метафори – Офелија во стихови и гатанки за смртта и девственоста; 
таа ја користи симбликата на цвеќето преку која ја искажува својата внатрешна 
состојба. Избезумена се движи низ луѓето, делејќи им цветови, а единственото 
цвеќе што самата на себе си го доделува е седефче, симбол на покајание и 
жалење, на отров и јаловост. Сара, пак, наместо цветовите, ги има чкорчињата 
што постојано ги пали и гаси, просто обидувајќи се да ја осветли вистината, да 
може да види подобро низ мракот на ненаситноста и развратноста. Изолирано 
феминистички гледано, мизогинијата е причина за хаотичниот поредок на 
нештата во овие две драми. Женската сексуалност ја негативизираат и Хамлет   
и Игњат и Максим. Хамлет, наведен од бракот на мајка му со чичко му 
непосредно по смртта на татко му, ја поврзува природата на женската 
сексуалност со неморалот4

45. Оттаму произлегува и неговиот цинизам и омраза 
кон жените, особено кон Офелија, која ја прогонува в манастир, заради 
увереноста дека сите жени се неверни. Ако Игњат сметаше дека „сите жени се 
курви“, Хамлет е убеден дека жената е слабост и слабоста– жена (Frailty, thy 
name is woman!). 
 
 На феминистичкото читање на „Генетика на кучињата“ и „Хамлет“, се 
надоврзува и психоаналитичкиот пристап. Сите ликови од нив може да се 
дијагностицираат со некакво лудило, некаква изместеност на здравиот разум,   
на вредностите. Сите се комбинација од патологии: социопатологија, 
психопатологија, социопсихопатологија; од некакаво лудило: шизофренија, 
психоза, невротичност, манија, депресија и биполарност; нарцисоидност, 
анксиозност... која и да е манифестација на изгубено чувство за реалност. И сето 
тоа затоа што ликовите, и машките и женските, манифестираат „проблеми со 
фалусот“.  
 
 Но, со ред. Мажите, според Фројд, се субјекти кои физички го 
поседуваат, а жените објекти, кои го манифестираат или го трпат дејството на 

                                                                                                                                 
сопруга на Хамлет затоа што принцовите се женат со припаднички на кралска лоза, а сите 

останати девојки за нив претставуваат забава, играчка; а во случај и да беше склопен брак меѓу 

нив, таа ќе останеше вдовица, а на нејзината смрт ѝ претходи обвинувањето на Хамлет дека е 

нечена– курва – get thee to a nunnery... to a nunnery, go, and quickly too! (3.1.), односно игњатовата: 

„сите жени се курви“. Сара исто така е немажена мома, односно според класификацијата– девица, 
со планови да стане сопруга, но по смртта на свршеникот нејзината сексуалност повеќе нема 

вредност, само цена – курва – а бидејќи била на чекор од венчавка, скоро како и да ја презема и 

улогата на вдовица. Женските ликови на овие драми – ниту една од нив – ја нема сопствената 

сексуалност во свои раце и со неа се однесуват многу немарно, како играчка, како маж: гледаме 

како Ренате има неколку љубовници, сите општествено понемоќни од венчаниот сопруг, дури и 

сексуалниот чин со нив е прикажан на сцена, а никогаш не е прикажана како спие со мажот; 

сексуалноста на Сара осцилира од една крајност во друга, прво станува развратна, а потоа станува 

калуѓерка; слугинката е самохрана мајка која целосно си ја потиснува сексуалноста... 
4

45 Додека Хамлет ја обвинува мајка си за блуд, разврат и нечесност, Максим ги прифаќа овие 

особини, ги зема здраво за готово и ги „наследува“ како доблести. Кај него нема двоумење, како 

кај Хамлет на пример, кој се двоуми помеѓу самоубиство или живот, и Леоне кој се двоуми помеѓу 

„да се биде [Глембај] или не“. Освен тоа, Леоне е единствениот што не е обземен со омраза кон 

жените, а истовремено е и единствениот што успева од семејството Глембаевски, делумно затоа 

што се наоѓа физички и правно надвор од него. 
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фалусот. Според Лакан, кој прави разлика меѓу фалусот и фалусниот симбол, 
жените ја имаат можноста да го прифатат фалусниот симбол како објект, но и 
можноста да го одбијат истиот. Говорејќи за врската меѓу фалусот и пенисот, 
Џудит Батлер, пак, ја деконструира фројдовата и лакановата теорија за фалусот, 
бришејќи ја врската на фалусот со пенисот, а Лус Иригаре, како и женските 
шекспировски и андоновски ликови го предизвикуваат фалогоцентризмот. И 
навистина, најголемата активност и објектно трпителство на активноста се наоѓа 
во дејствието на женските ликови – Ренате која се обидува да го преземе 
холдингот на сопругот во свои раце, Сара која е најтрагичната жртва на 
мизогинијата, слугинката-жртва на силување, па и првата жена на Игњат, чиј 
портрет е постојано присутен на сцена, која е многу попристуна со своето 
отсуство и сведочи во корист на овој аргумент. Што се однесува до машките 
ликови, тие имаат „проблеми со потенцијата“: Игњат најстраствено ја 
манифестира љубовта кон жена му под маска и преку писма, потпишан како 
некој друг, или воопшто непотпишан; Максим ја силува слугинката и применува 
сексуално насилство врз вереницата употребувајќи стаклено шише во замена за 
фалусниот орган; Докторот толку многу го посакува богатството и моќта на 
Глембаевски, што во пакет со него сексуално ја посакува и неговата жена... 
 

*  * * 
 
 Верата како морален двигател, искажан преку религијата како 
идеологија на теолошката мисла, претставува еден провлекувачки мотив во 
„Генетика на кучињата“, но не со дидактички примеси, туку преку филозофско-
реторчки алтки, доведувајќи ги истите во состојба на деконструкција. Светот кој 
Андоновски го креира е оној свет на кој предупредува Библијата. Поетот и 
критичар Ефтим Клетников во своите есеи и критики објавени во книгата „Есеи 
и критики“ говори за овој свет, сликајќи го како со натуралистичка четка, а кој 
претставува огледало на поетскиот, романескниот и уметничкиот свет на 
авторите во кои проникнува. Истите тие светови на повеќето автори од интерес 
како да претставуваат огледало на светот на „Генетика на кучињата“. Тој свет е 
неврамнотежен и дехуманизиран, апокалиптично безбожен, морално и духовно 
одран и нихилистички ориентиран. Тоа е свет на „целосна морална хипокризија 
и атрофија на човекот“ во кој се распаѓаат сите вредности и кој доведува до 
„тоталниот морален пад на интелектуалецот“, кој спротивно на реалноста, би 
требало во најизразита мера да ги поседува и да се користи со рациото, моралот 
и љубовта како општочовечки особини. Ваквата состојба најдобро се отсликува 
во ликот на Пречесниот, „духовниот“ ментор на Сара, кој, со економскиот 
речник кажано, е всушност хонорарец во куќата на Глембаевски, чиј син и снаа, 
пак, со „купени“ дипломи се олицетворение на евтината квазиинтелектуалност 
што не се одликува со никакви духовни потенцијали. Гладот за кариера без 
соодветна стручност и материјално богатење по секоја цена, како и 
рамнодушноста и егоизмот чии манифестации се иронијата и сарказмот се 
главните одлики на ликовите на Игњат, Максим и особено Ренате. Животот на 
ликовите во таквиот свет е негостољубив и сведен на „апсурдот на 
егзистенцијата и иронијата на судбината“; во него, според зборовите на 
Клетников, „животот е само еден несреќен инцидент“, „ужас и мачнотија на 
постоењето“, како што би се изразил Сартр. Но тој ужас има свој примамувачки, 
лажен сјај, што го прави овој свет, истовремено и шопенхауеровски најлош и 
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лајбниковски најдобар од сите можни светови. Сè на сè, „Генетика на кучињата“, 
како дискурс со многу поттексти, останува сведоштво за „човековото историско 
трагично постоење“ во аморалниот и безбожен свет во кој, според Маврицио 
Арбрини, „најголемиот непријател на човекот... останува човекот“. 
 

*  * * 
 
 Во „Генетика на кучињата“ се провлекува и еден друг многу силен 
мотив, тоа е мотивот на карневалот. Падот на империјата на Глембаевски се 
случува симултано со градската карневалска парада. Сосема очекувано, оние 
кои најмногу му се радуваат на карневалот се оние кои најдолго се под маски – 
Ренате и Докторот – затоа што карневалот им овозможува да бидат „свои“ меѓу 
сличните на нив. „Карневал, carne, carne, carne, ќе јадеме carne, месо“ извикува 
Ренате во екстаза. Културолошко-историски, карневалот претставува 
општествено допуштена можност за неморални и нелегални деланија, изврешни 
под маска која го затскривала идентитетот. Накратко, она што било вообичаено 
забрането и нелегално, за време на неколкудневнот карневал било допуштено, 
затоа што сите се оддавале на блуд и разврат, никој не вршел контрола – 
карневалот претставувал совршен хаос, нормално лудило, легализиран 
криминал! Карневалот исто така допуштал и замена на општествените улоги, 
кога слугите ја имале можноста да им господарат на своите господари и 
господарите да им слугуваат на своите слуги; во време на цврсто одредена и 
однапред предодередена класна хиерархија допуштал класна еднаквост – 
едноставно, под маските било дозволено – сè! Во драмата, Андоновски е 
застапник на теоријата на Михаил Бахтин дека карневалот претставува 
„социјална институција“ со особена битност на хуморот и ритуалот кои 
овозможуваат креирање „двоен живот“ надвор од „серизоноста и официјалноста“ 
на секојдневието. Понатаму, за време на карневалот, се ослободуваат 
„срамните“ животински нагони на човекот: прејадувањето, сексот и 
дефекацијата. Во „Генетика на кучињата“ и ликовите што не учествуваат во 
карневалот носат маски: Пречесниот ја сокрива својата материјалистичка 
лакомост  зад „маската“ на мантијата, Леоне, како змијата нозете, ја крие својата 
вистинска природа и намери зад „маската“ на будалштината. 
 

*  * * 
 
 Веќе напоменав дека не може да се говори за делата на Шекспир без да 
се наведат изворите од кои ги „крадел“ приказните за драмите. Тоа само укажува 
дека феноменот на интертекстуалноста е постар од поимот интертекстуалност. 
На пример, Шекспир ги користел, меѓу другото, и „Хрониките на Холиншед за 
Англија, Шкотска и Ирска“ (Holinsheds Chronicles of England, Scotland, and 
Ireland) од 1587 за приказната за Магбет. Меѓутоа, мора да се има на ум дека 
Шекспир комбинирал повеќе извори за една драма; тој си „играл“ со нив 
конструирајќи една хомогена целина – на пример, фиктивни ликови ги именувал 
со имиња на историски личности и обратно, историските личности добиваат 
фикциска димензија; „спојувал“ историски личности од различни периоди во 
ист хронотоп и сл. Таков е случајот со „Хамлет“. Приказната за данскиот принц 
Хамлет и кралот Клаудиј му била достапна преку неколку извори, меѓу кои, како 
што наведов погоре, и повеста на Саксо Граматик, исландската сага Saga of Hrolf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%B3lfs_saga_kraka
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Kraki, изгубената драма Ur-Hamlet и прозното дело „Трагични истории“ 
(Histoires Tragiques) на францускиот автор Франсоа де Белфоре (фр. François de 
Belleforest). Но во драмата постои и ликот Лаерт, именуван по таткото на 
хомеровиот Одисеј, кој се смета за оригинален лик на Шекспир кој не упатува 
на историски лик според контекстот во кој се јавува во драмата. 
 
 Што се однесува до интертекстуалниот карактер на „Генетика на 
кучињата“, како што веќе објаснивме, не се сведува само на „превод“ на 
ликовите или приказната од едно дело во друго. Како интелектуалец од областа 
на книжевноста, Венко Андоновски има пософистициран, пообмислен и 
подлабок интертекстуален пристап. Кај него интертекстуалноста како да ја има 
основната карактеристика на дефиницијата: „обликување на значењето на еден 
дискурс според друг/и дискурс/и“, или она што многу фино го кажува Бахтин – 
„дијалогизам“ помеѓу дискурсите, односно дијалошка врска помеѓу сите 
постоечки дискурси, на еден дискурс со сите останати дискурси, што пак од 
своја страна ја дефинира карактеристиката на „хетероглосија“ на секој дискурс. 
Кај Андоновски хетероглосијата е толку звучна, што просто се наметнува сама 
по себе, но и лажно наведува на само еден извор – крлежовиот „Господа 
Глембаеви“. Андоновски се служи со скоро сите интертекстуални средства: 
алузија, цитатност, превод, колаж, па дури и пародија и клише. 
 
 Имено, авторот на „Генетика на кучињата“ намерно ги користи и 
цитатноста и алузијата, со цел да му даде на делото интертекстуална 
повеќеслојност, при што, додека одредени маркери се повидливи, како на 
пример, упатувањето кон делото „Господа Глембаеви“, други се позатемнети, 
како на пример дискурсната поврзаност со шекспировите дела (или можеби ние 
сме наведени да мислиме така, а всушност е обратно!). Авторовата намера е 
двојна: ем да ја упати публиката кон одредено дело преку директната и јасна 
алузија, ем и да ѝ остави простор самата да се упати кон друго дело, наведувајќи 
ја преку навестувања. Во оваа смисла Андоновски е сличен на Т. С. Елиот, чија 
поезија претставува колаж од алузии и цитати, повеќето од кои наведени од 
самиот поет во фусноти. Во секој случај, Андоновски вешто придава нови 
контексти и значења на веќе познати значења и контексти, кои понатаму 
верувам дека ќе послужат како алузија во некое идно дело. Неговите алузии 
многу ретко преминуваат во клишеа, и кога е таков случајот, тоа е намерно и 
целно така; што се однесува до клишеата, тие највеќе се застапени како 
стереотипи, кои самите себе се подриваат, а и кои драмскиот дискурс ги 
деконструира исто онолку колку што ги зацврстува, но и пародизира.  
 

*  * * 
 
 Покрај т.н. хоризонтална интертекстуалност на книжевните дела, не смее 
да се заборави и т.н. вертикална интертекстуалност, односно интердискурзивноста 
на „Генетика на кучињата“-драмата и „Генетика на кучињата“-претставата. 
 
 „Генетика на кучињата“-драмата изобилува со заокружени ликови кои во 
„Генетика на кучињата“-претставата се внимателно поделени на одлична и 
моќна актерска екипа. Во своите интервјуа, говорејќи за претставата, Венко 
Андоновски со право изјавува дека неговата драма е само „партитура која била 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%B3lfs_saga_kraka
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надополнувана од умешноста на артистите“. Драган Спасов Дац го доловува 
ликот на Игњат уште со самата физичка појава на која одличната глума се 
накалемува во една незаборавна интерпретација. Дац успева да изнајде 
совршена хармонија меѓу сите турбуленции на психодинамиката на Игњат, а 
при тоа да ја сочува унифицираноста на еден единствен лик кој минува низ 
фазите на материјалистичка лакомост, алкохолизам, лудило, освестување на 
разумноста, емпатичност и сл. Јелена Жугиќ исто така го оживеа ликот на 
Ренате. Кај неа доминираат одлични фацијални експресии, гласовни 
трансформации и сексипилност, и сите тие во служба на ликот. Дејан Лилиќ, кој 
во „Генетика на кучињата“ го игра ликот на Леоне, во претставата „Хамлет“, 
повторно на Дејан Пројковски, ја игра насловната улога. Оние кои ги гледале и 
двете претстави може да воочат сличности во актерската игра. Ова се должи, не 
само на фактот што станува збор за личниот печат на актерот, туку и на 
цитатноста на едниот лик во другиот. За оние кои успеаја да го видат Хамлет во 
„Генетика на кучињата“, тоа мора да претставувало радост на духот произлезена 
од воодушевувачкиот исход добиен при вметнувањето на стариот познат 
контекст во нов. Сепак, ни останатите, оние кои останаа слепи на алузијата и 
цитатноста на двата лика, не беа лишени од благопријатното чувство на 
задоволство поттикнато од маестралноста на Лилиќ. Како што вели Борче 
Грозданов во својот осврт „Сите си имаме свои Глембаев(ск)и“, Лилиќ „умешно 
‘жонглира’ со емотивната состојба на својот лик“, од состојба на хамлетовско 
лудило до разумност која како да е над сето рацио. Ликот на Сара е женскиот 
пандан на Леоне. Изведувањето на репликите на Билјана Беличанец како Сара ја 
надополнуваат листата „страшни“ монолози од различни драми по кои 
Беличанец ќе остане запаметена. И со оваа улога, како и со неколку претходни, 
Беличанец докажува дека „растроените“ женски ликови, односно ликовите со 
слоевита и удвоена психодинамика ѝ „лежат“ како актерка, токму поради 
предизвикот за трансофрмација што Беличанец ја совладува со „неподнослива 
леснотија“. Беличаец како Сара просто повикува да се создаде некој таков 
женски лик како само за неа како актерка. На сцена Беличаец највеќе 
комуницира со Пречесниот, односно Рубенс Муратовски (за разлика од 
комуникацијата со Максим, која е сведена на само неколку реплики низ целата 
драма). Иако сме го гледале Муратовски и во поглавни и понапорни улоги, со 
улогата на Пречесниот покажува дека одлично се снаоѓа и во улоги кои од него 
како актер бараат поголема одмереност, физичка статичност и ненаметливост. 
Рубенс Муратовски успеа да го зачува балансот на улогата на свештеник помеѓу 
две „завојувани“ граници – сериозноста на теолошката мисла и пародијата на 
спроведувачите на таа мисла. Како и Муратовски, така и Зоран Љутков имаме 
навика да го гледаме во поглавни улоги со почеста застапеност на сцена. Во 
„Генетика на кучињата“ на Љутков му е доделен ликот на Германецот Петер 
Милер, улога која претставува, од една страна противтежа на балканскиот 
бизнис менталитет на произволност наспроти прецизност и лажен експертизам 
наспроти посветеност и задлабоченост во тајните на избраната област на работа, 
а од друга, пародија и исмејување на странските инвестиции на Балканот кои 
ветуваат чуда, а се со единствена цел за личен профит и изнаоѓање евтина 
работна сила. Актерот, пак, со најголема одмереност во улогата е Роберт 
Вељановски, кој глумејќи истоименик, никако не ја сведе улогата на глумење 
себеси. Иако одмерен, неизнасилен и ненаметлив на сцена, неговото присуство 
на сцена никогаш не остана незабележано. Така Вељановски одигра една од 
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клучните улоги во претставата, сосема спонтано и ненаметливо, но многу моќно 
и запаметливо. Понатаму, во споредните улоги ги видовме Игор Ангелов и 
Гордана Ендровска. И тие понудија квалитетна актерска игра што останува 
запаметена, особено кусата, но суштинска реплика на Ангелов: „И на 
револуцијата ѝ требаат пари“, а Ендровска во трогателната сцена на закопот на 
Игњат, одигрувајќи ја една од детерминистички најтрагичните жртви во 
македонската драматургија. Ендровска во улога на Слугинката – самохрана 
мајка на болно дете кое починува, пропаднат (но не и квази-)академски 
граѓанин, жртва на силување и најголема жртва на судбината успева да ја доведе 
улогата до физичка безизразност и тапост што се резултат на апатија, кои секако 
се во функција на улогата, но и да ја возвиши до степен на Човек, или човек-
ангел, пандан на ренесансната donna angelicata која ја опејувале сонетистите – 
карактеристика преку која овој лик отскокнува од останатите ликови. Ниту 
новите актерски имиња на Драмскиот театар не заостануваат зад своите колеги. 
Жарко Димовски, Никола Ацески и Драгана Левенска длабоко проникнале во 
своите ликови, а исходот секако дека е позитивен. Левенска  е сјајна во физички 
тешката и напорна улога и во ниту еден момент не ја губи кондицијата на сцена. 
Филип Трајковиќ, кој меѓу младите актери ја има најглавната улога, исто така се 
покажа во одлично светло, умешно доловувајќи ја невротичната младина, 
гингзберговата изгубена генерација преку ликот на Максим. Трајковиќ е 
единствениот „луд лик“ кој одржува континуитет и градација во своето лудило, 
наместо осцилации и трансформации. Единствениот кој се појавува само еднаш 
на сцената е Крсте Јовановски во улогата на Алберт. Како излезен од друг свет, 
Јовановски како убиецот-човекојадец внесува поинаков сензибилитет во претставата 
и потсетува на Ентони Хопкинс во улогата Ханибал во истоимениот филм. 
 
 Покрај моќната актерска екипа, „Генетика на кучињата“ може да се 
пофали и со одлична режија и неколку исклучителни режисерски, сценографски 
и костимографски решенија, меѓу кои „црната“ доминантност на костимите и 
сцената во корелација со „црнилата“ на душевната состојба на ликовите, 
присуството на грандиозниот блескав лустер на средсцена како симбол на 
лажното богатство и сл. 
 

*  * * 
 
 Очигледно е дека „Генетика на кучињата“ е дискурс со поднаслов: 
цитатност/интертекстуалност. Симпатично е што, авторот, со надворешната 
структура, намерно упатува кон еден извор, а со внатрешната, на сосема други 
извори. И сите „прататковци“ на ова дело се втемелени во ДНК на потомокот и 
сите дишат слободно, при тоа не нарушувајќи го новиот контекст во кој се 
реактуелизирани. Сценското поставување на драмата само хармонично се 
накалемува на сета таа интертекстуалност која како вруток се излева од неа, и не 
запира, а доказ за тоа е и изведбата на истата претстава во 2014 година од страна 
на независната аматерска театарска група „Аматер“, и која, со сигурност може 
да тврдиме дека нема да застане таму. 
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Бобан Ристевски             Boban Ristevski 

УДК 821.163.3-4(049.3) 
УДК 821.163.3-95(049.3) 

 

УШТЕ ПОВЕЌЕ ЗАПИСИ ЗА ХАИКУТО 

(Кон збирката со книжевни студии Далеку, а блиску од Владимир Мартиновски; 

Скопје: Три; 2020) 
 

Книгата што претставува збирка со книжевни студии или есеи со наслов 

Далеку, а блиску од авторот Владимир Мартиновски е издание на книжевниот 

издавач Три од 2020 година и е издадена во 500 примероци (јас сум еден од 500-

те среќници кои ја имаат оваа книга). 

Во книгата се застапени огледи или есеи за јапонската книжевност 

(анализи и толкувања на романи и дела (меѓу другото) и од – Јасунари Кавабата 

– Земјата на снегот, Кензабуро Ое – Нешто лично, драмите на Чикамацу 

Монзаемон, итн.), додека во вториот дел акцентот е ставен на анализа и 

претставување на повеќе разновидни форми на хаику поезијата, таа јапонска 

книжевна минијатура (чијшто број и редослед на слогови во стиховите никогаш 

не ми успева точно да го запаметам, но, помалку битно; суштината е дека 

станува збор за поетски минимализам), тема до којашто Владимир Мартиновски 

веќе допре во една од неговите претходни книги (што имав задоволство и 

прилика да ја прочитам) – Споредбени триптиси (Магор; 2007). 

Стилот на Владимир Мартиновски (нешто со коешто тој веќе се има 

докажано и претходно, во повеќе наврати и прилики) е одмерен и умерен. Тој 

едноставно знае и умее како доволно, со рамнотежа и прецизно да ги балансира 

сциентистичкото/ научноста, од една страна и артистичкото/ уметноста, од друга 

страна во неговиот книжевен стил. Сето тоа резултира со книжевно дело со 

есеистички карактеристики што е пријатно за читање, што само придонесува кон 

тоа и понатаму да бидам заинтересиран за новите и идни книжевни дела од овој 

автор, да се потрудам да ги набавам на време и да ги конзумирам. 

Дозволете му на Владимир Мартиновски, на негов својствен и сопствен 

начин, да ве внесе во некои поинакви светови, кои ќе ве оддалечат од баналното 

секојдневие. Дозволете ми и на мене, на овој начин, да вметнам и внесам и 

извесна доза на субјективност или лично доживување од прочитаното и во овој 

текст, нешто (личното доживување) коешто се чини како се повеќе да ѝ 

недостасува на македонската современа критика, па наместо записи за личното 

доживување на секој поединечен и посебен читател, таа како да се претвори во 

сè побанална периодика со сè поизразит новинарски или декларатистички стил. 

Каде е срцето во сето тоа, каде се емоциите?! Конечно, литературата е составена 

од емоции. Да не заборавиме – една од главните, основни и неизбежни теми на 

литературата е токму – љубовта. 

Понекогаш се прашувам од каде таа потреба да се оди во толку детали 

при анализа на нешто што е толку едноставно и (навидум) лесно за да се создаде, 

а тоа е – хаикуто. Но, можеби, токму за наједноставните книжевно-уметнички 

форми потребна е извонредна вештина при нивното создавање, па тука некаде би 

се вклопило и хаикуто. Јас не сум мајстор за хаику, од каде би знаел. 

Имав јас и некои мои лични обиди да создадам хаику поезија, уште од 

средношколските денови. Но, сето тоа беше можеби премногу наивно, за 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 153 

подоцна моите стремежи на литературен план да се насочат повеќе кон прозата и 

есејот. Веројатно, генерално, лично повеќе ми се допаѓаат романите отколку 

поезијата. Повеќе би уживал во некој прозен текст, а есејот е особено податлив 

за анализа, па веројатно затоа и не ми беше премногу тешко да најдам неизмерни 

причини за уживање и задоволство додека ги конзумирав и овие есеистички 

текстови од Владимир Мартиновски. Уживам во читањето на есеи, а од 

македонските автори ми се особено омилени. 

Во оваа книга, меѓу другото, застапена е и анализа на стихозбирката 

Лазарополски хаикуа од Искра Донева (што ја имам со посвета од авторката, од 

една наша средба во Лазарополе и за којашто напишав нешто, исто така како 

рецензија и на мојот блог), додека, некои од другите автори кои се есеистички 

третирани и обработени од страна на Владимир Мартиновски, во оваа книга, се и 

– Александар Кујунџиски, Васко Марковски, Катица Ќулавкова, Цане Андреевски 

и други. 

Можам да кажам дека тотално уживав во и со оваа книга од Владимир 

Мартиновски. Има периоди кога исклучително и нагласено сум заинтересиран за 

конзумирање на дела со есеистички карактеристики. Секако дека постојат и има 

многу и мноштво од класични книжевни дела (како што е, на пример, 

Богородичната црква во Париз од Виктор Иго и многу други) кои и припаѓаат на 

класиката во литературата и секако дека вреди да бидат прочитани и прашање е 

дали е воопшто доволен еден просечен човечки живот за да се прочита само она 

што ѝ припаѓа на класиката во литературата, а постојано се појавуваат, создаваат 

и објавуваат и нови дела, кои можно е исто така еден ден да станат и класика (сè 

е прашање на тестот на времето, нели), па мора да се биде селективен и во 

согласност со моменталните потреби и нагласениот интерес да се одбере што 

моментално некого најмногу го интересира да прочита. 

Баш уживав во оваа книга. Стилот на Владимир Мартиновски е одмерен, 

пријатно е да се читаат неговите книги и несомнено е дека тие, постепено, ги 

збогатуваат и разгрануваат мислечките, филозофските и психолошките хоризонти 

и влијаат врз тоа да се зголеми фондот на знаење и информации што можат да ги 

имаат и со кои можат да се здобијат, да ги стекнат и да располагаат неговите 

читатели. 
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Мирјана Стојановска               Mirjana Stojanovska 

УДК 821.163.3-31(049.3) 
 

СОВРЕМЕН УМЕТНИЧКИ ПРИСТАП СО НЕНАМЕТЛИВИ 

ЕДУКАТИВНИ НИЈАНСИ НА ТИНЕЈЦЕРСКА ТЕМА 

(Осврт кон најновиот роман на Венко Андоновски „Имаш пчела на носот“) 
 

 Венко Андоновски е етаблирано име во македонската литература,  во 

литературната критика, во науката за литературата во целост. Тој е писател, 

книжевен критичар, есеист, драмски автор, професор на Филолошкиот Факултет 

во Скопје, маркантен колумнист во македонскиот дневен печат, добитник на 

значајни награди и признанија. Пошироката публика го знае како автор на 

романите: „Вештица“, „Папокот на светот“ и „Ќерката на математичарот“ како и 

повеќе драмски текстови со кои Андоновски става траен белег во современата 

македонска литература. Појавата на Венко Андоновски е радост, а ние се 

радуваме што сме негови современици, оплеменети со едно извонредно 

книжевно наследство што ни го дава овој велик мајстор на литературното перо. 

 Романот „Имаш пчела на носот“ како што на самиот почеток наведува  

авторот, е наменет за њутајмер и олдтајмер тинејџери, односно за современата 

тинејџерска популација во која се вкрстува новото време на  интернет 

комуникацијата  и од друга страна стариот систем на вредности  каде се 

истакнува начелото на достоинство, непосредност, искреност, бескомпромисно 

пријателство и чиста љубов- епитети што наоѓаат посебно место во 

профилирањето на главните ликови во овој роман - Стела и Сани. 

 Романот содржи два дела: „Дневникот на Стела“ и „Дневникот на Сани“  

или како што авторот ги насловува: „Женска книга“ и „Машка книга“. Двата 

главни лика кои се добри пријатели од најмала возраст, се договараат да водат 

личен дневник секој посебно и подоцна по неколку месеци на 31 декември да си 

ги разменат овие нивни длабоко интимноисповедни записи од првите и 

необични училишни денови  во гимназија. Низ нивните згоди и незгоди во 

училишните клупи, видно се става акцент на важноста на овој период од 

животот, релациите родители-деца, односите  наставници-ученици, период кога 

се вжештуваат страстите и се појавува првата или вистинската љубов, 

привлечност, опиеност од одредена личност од спротивниот пол. Авторот 

Андоновски во романот се јавува како извонреден познавач, и на женската 

психологија, и на стереотипноста и духовноста на машкиот индивидуалитет. 

Неговите ликови се живи, современи, извонредно оживени, вистински 

современици на денешните адолесцентни генерации. Со умерена доза на 

умешно вклопен хумор, (Сани има глава како глобус, а Стела коса како руно и 

нозе како гризинки), дејството во романот се гради лесно, со развојна линија во 

правец на кулминација и среќен крај што како книжевна постапка му отстапува 

место на дидактичката димензија на овој роман. Па така, во првиот дел од 

романот, по многуте перипетии, Стела завршува во прегратките на својот сакан 

Видан, а во вториот дел машкиот лик Сани стигнува до својата Наде.    

 Хумористичниот наслов на романот „Имаш пчела на носот“, низ прозниот 

дискурс покажува дека не е случаен и наивен избор. Овој наслов авторот го 

извлекува од  синтагмите на ликот на професорката по македонски јазик која ја 

поучува Стела да биде свесна во животот во оние значајни  моменти на кои не 
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им веруваме дека се моменти на вистинска среќа, моменти на средба со 

необични важни луѓе кои треба да ги внесеме во својот живот. Напротив, со 

првичната реакција најчесто ги протеруваме од нашиот видокруг како што би 

избркале мува од носот. Но, да се препознае медот во отровот, тоа е повисока 

свест која авоторот на овој роман за млади, има за цел да го постигне, токму во 

периодот кога тие чекорат по скалилата на животот на возрасните. 

 Како роман за њутајмери, авторот ги употребува неологизмите во нашиот 

јазик кои пред сȇ се однесуваат на поими од компјутерската комуникација или 

современиот живот (пр. мејлот, хакирани дневници, тетоважи, билдери и сл.)  

кои реално се во жива и интензивна употреба на младата популација. Тука е и 

употребата на личните имиња од туѓо потекло како името на Стела што на 

латински значи ѕвездичка, а Сани на англиски јазик значи сонце. На овој начин 

се предочува пренагласената употреба на интернационализми во нашиот јазик, 

пред сȇ зборови од англиско говорно подрачје.  

 Од друга страна со голема сладост авторот користи можност преку 

ликовите да потсети на некои народни поучни приказни како примери за 

литература со кои треба да растат децата, за на тој начин да ги извлекуваат 

поуките за различни животни ситуации. Таков е примерот со приказната за 

ѕведичката која го направила морето солено, која се откажала од својата кариера 

определувајќи се за својата љубов-морето; или приказната за царот кој не бил  

целосно заштитен од својот слуга, па останал без прст што пак благодарение на 

таквиот недостаток домородното племе не му го одзело неговиот живот. Со 

ваквите ненаметливи дигресии од самото дејство, всушност се постигнува онаа 

воспитно-образовна димензија која ја има литературата  за деца и млади, но и 

воопшто литературата како уметност, како поддражавање на животот, како 

аристотелово пресоздавање кое му дава посебна димензија на постоењето. 

Патем, авторот наоѓа начин како на младите да им предочи книги  кои треба да 

бидат дел од домашните библиотеки како што Стела ги препознава насловите: 

„Старецот и морето“ од Хемингвеј, „Галебот Џонатан Ливинстон“ од Риџард 

Бах и „Малиот принц“ од Антоан де Сент- Егзипери, или “Браќа Карамазови“ од 

Достоевски-книга која со секој нов прочит носи ново значење, открива нови вистини.  

 Двата главни лика Стела и Сани, независно еден од друг, се позитивни, 

ликови кои достоинствено ја бранат својата чест. Наспроти нив стојат негативни 

ликови како што е Ана-Марија, Вилма и моторџијата Тихо- љубоморни, 

агресивни, егоцентрични, лажливци. Секако дека симпатиите во овој роман ги 

привлекуваат искрената и вљубена Стела и младиот поет Сани кој со своите 

песни се обидува да стигне до својата сакана. Останува отворено прашањето: 

зошто најчесто ликови како егоцентричната Ана- Марија или моторџијата Тихо, 

се оние ликови кои се омилени во друштвото, во генерацијата?! 

 На крајот на романот авторот завршува со епилог каде остава можност 

читателот сам да го продолжи овој роман. 

 Оваа книга отвара многу прашања кои имаат за цел да придонесат за 

разбирање на женскиот и машкиот пол меѓу себе, со сите сличности и разлики 

кои  прават едно цело. За многу млади, овој роман ќе разјазни многу младешки 

дилеми кои непотребно им го оптоваруваат животот. 

 Романот „Имаш пчела на носот“ од Венко Андоновски несомнено го 

збогатува фондот на македонската литература за млади со уште еден 

репрезентативен роман на македонската современа проза. 
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Васил Тоциновски            Vasil Tocinovski 

УДК 821.163.3.09Рацин, К. 

 

НЕНАЈАВЕНИОТ РАЦИНОВ ПОГИБЕЛ 

 

 Животните и творечки врвици на луѓето кои трајно ја задолжиле 

историјата на својот народ и во неа се меморирани како пресудни, судбински 

појави, процеси и дела бараат системна и долгорочна стратегија на 

проследување, разгледување и вреднување. За жал во македонската практика тоа 

се вистински реткости. Таков долг имаме и кон личноста и делото на 

основоположникот на современата македонска литература Кочо Рацин. Станува 

збор за автор кому македонските и странски автори, научници, публицисти и 

уметници му посветиле илјадиници страници и неколку стотици дела од областа 

на музичката, ликовната и визуелните уметности. Она што не е запишано 

неминовно брзо може да се заборави. Нештата како никогаш да не биле и како 

ништо да не се случило. Перо Коробар секако е во оние вредни автори кои се 

залагале за постојано ангажирано обновување и откривање на Рациновите мисла 

и акција во македонското помнење. Посебно треба да бидат споменати 

трудовите Животопис,1) и Сеќавања на современиците.2) Пронаоѓањето на 

изгубените седум Рацинови картички беше повод Александар Трајановски да го 

објави трудот Непознатиот Рацин,3) кој како вредно дело покажа како треба да 

се однесуваме кон нашиот бележит и неповторлив гениј. И тоа остана изгубен 

глас во пустина. Смртта на Рацин иако беше и понатаму е постојана тема на 

дијалог освен претпоставки не понуди ништо што имаше и аргументација на 

историска вистина. Глигор Стојковски во книгата Искрвавени мугри – како 

загина Кочо Рацин,4) педантно и хронолошки ги забележа веќе изречените или 

напишани сеќавања за Рациновата/македонската трагедија кои беа само лични 

сведоштва, но не и аргументи како единствено прифатливи за научната мисла. 

Личноста на големиот/антологиски поет ја потврдуваат и неколку стотици песни 

што нему му ги посветиле македонските и поети од сите страни на светот кои 

испишуваат една посебна и оригинална лирска биографија/историја за Рацин.5) 

 Во архивските фондови на Кочо Рацин разграбани и расфрлени на многу 

познати и толкупати повеќе непознати страни постои богата и разновидна 

епистоларија. Од неа пишувано е за коресподенцијата на поетот со Трајко 

Мишковски во која тема е Шпанската граѓанска војна, најпровокативни биле 

дописните картички испраќани до невозвратената љубов Рахилка Раца Фирфова, 

и помалку проследена е онаа пошта до семејството, посебно пишувањата до 

мајката Марија Солева. Станува збор за повеќе стотици страни епистоларија во 

кои точно се идентификуваат сите мигови, детали и фрагменти од животот, 

творештвото и револуционерната дејност на Рацин. Ниту еден македонски автор 

не е удостоен со вакво дело. Почитуваниот пријател и ревносен летописец на 

Велес и велешани Љупчо Данов и не случајно својот запис за Непознатиот 

Рацин го започнува со констацијата: Кога сме веќе кај непознатите детали од 

животот на Рацин ќе споменам две работи за кои само се шушка но никој жив 

не се осмелува да проговори или напише нешто (Данов, 2019:1). Првичното 

пишување на поставената тема  беше отворено во списанието Велес, Велес, год. 

XXI, бр. 21, 2020, стр. 21-25. Двете суштински прашања кои го интригираат 
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авторот се дружбата на Рацин со Невенка Вуиќ и неговото убиство. Само по 

себе шушкањето е непријатна и не е етичка работа што го одразува нашето 

(не)воспитание кон луѓето кои имаат посебни заслуги во историското постоење 

и афирмирање на својот народ. 

 Во записот од три страници компјутерски текст кој не е публикуван и му 

изразуваме голема благодарност за пријателската доверба и соработка на Љупчо 

Данов, дознаваме дека неодамна бил во посета на својот тетин во Белград. 

Притоа запознал негови другари и соборци носители на Споменица 1941, 

медали и други одликувања и од нив за првпат слушнал нешта кои го 

изненадиле и вознемириле. Сфатил дека тој сакан тетин и не го познавал, иако 

биле блиски, та сметал дека доста знаел за него. Знаел дека бил во КОС, па во 

ОЗНА, по Втората светска војна работел во Велес, Прилеп и Битола. Последните 

десет години пред пензионирањето по директна наредба се преселил во Белград 

и бил непосредно обезбедување на Јосип Броз Тито. За тоа слушнал многу 

приказни и анегдоти. Со еден од тетиновите соработници заврзале разговор за 

Рацин и најболно било прашањето дали се знае кој го застрелал Рацин? 

Емотивно запишува дека Рацин постојано, уште пред војната бил 

омаловажуван, плукан и бојкотиран! Дури и убиен, а потоа неговите дела се 

разграбени, растурени и омаловажени! Во 1939 година неговата стихозбирка 

Бели мугри била палена и забранета за читање! (Данов, 2019:2).  И емотивното 

во себе содржи одредена доза на вистина, па затоа и отворено кажува оти сака да 

го покаже убиецот. Свесен за сите непријатности кои неминовно ги носи таквата 

постапка забележува оти има документи со кои ќе ја соопшти вистината. Ја има 

онаа третина од листот своерачно испишана со црно мастило од Добривоје 

Радосављевиќ која била прикачена кон списите доставени до Светозар 

Вукмановиќ-Темпо кој ги оставил и се чувале како документи на ОЗНА со 

тајност од прв степен. За прочит десетината редови ги предаваме во целост 

според нивниот електронски запис. 

 Војо. 

 Ево шаљем ти ове списе у вези нашег саслушања К. Р., пошто је могуќа 

истрага и не желим да то остане код мене. Ја сам ти писао о К. Р. и после 

вишедневних разговора с њим, било нам је јасно да га не можемо придобити и 

разубедити. Он се показао великим националистом и опортунистом и нимало 

ние хтео да отступи од својих ставова. Зато смо одлучили да га тихо макнемо, 

а ту нам је помоќ понудио и Андро, који је ангажовао два своја поверљива 

човека. Ми смо извели ствар до краја, али због његове популарности меѓу 

борцима, морали смо све то израдити да изгледа као несретан случај. Фамилију 

у сваком случају изоловати, а ми ќемо на терену радити да ствар брзо слегне. 

Веќ смо преместили Штаб на другом терену, а сад радимо појединачно са 

људима који су били с нама на том терену. Рукописе чувај, можда ќе нам 

требати, ако неко прозве Темпа. 

Са другарским поздравом, 

                                                                                Смрт Фашизму – слобода народу!  

                  Боби 

 Хронологијата на загинувањето на Кочо Рацин е раскажана и 

прераскажана многупати. Овие редови од многуте непознати или помалку 

познати страници за животот и дејноста на гордиот и непокорен велешанец како 

што многумина го именувале и му се обраќале, точно ги идентификуваат 
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актерите во ненајавената погибел на поетот; пишувачот на известувањето 

Добривоје Радосављевиќ, Светозар Вукмановиќ-Темпо до кого се упатени 

материјалите, Андро – Страхил Гигов кој се понудил да помогне и оти имал два 

доверливи човека кои би ја извршиле работата. Во Друштвото на писателите на 

Македонија беше одржана трибина за смртта на Рацин што ја водеше Блаже 

Ристовски, а на која беа повикани Мино Минов и Митре Инадевски. На таа 

тескобна расправа не беше кажано ништо ново. Многу години како новинар и 

член на советот и претседател на комисии на манифестацијата Рацинови средби 

бев сведок на настани, случки, расправи во кои имавме можност да откриеме и 

сознаеме детали од несекојдневната појавност на Рацин. По смртта на поетовата 

мајка Марија Солева, за првпат на традиционалната средба во куќата-музеј каде 

што домаќини беа членовите на семејството Солеви, во гостинската соба беше 

Страхил Гигов со Лилјана Чаловска. Откако се послужи домашна ракија и локум 

постариот брат Димко Солев директно и гласно се обрати: Кажи ми Страхиле 

за убиството на  мојот брат? Одненадеж настана молк, мртва тишина и 

натежна зла неизвесност. И денеска не можам да објаснам како за миг се 

испразни просторот на неочекуваниот настан. Неколку дена потоа во Велес се 

сретнав со средниот Рацинов брат Никола Солев кој полугласно ми кажа дека 

Димко веднаш со кола бил префрлен и цела ноќ бил на сослушување во Скопје. 

Аргументите нека говорат сами за себе и мислиме оти тие се единствениот пат 

до вистината. 

 Рацин го сакал и полнозначно го живеел единствениот и краток човечки 

живот. Во сенка на невозвратената љубов од Рахилка Фирфова-Раца, останале 

приказните за вљубениот Рацин со Руменка Хаџи Панзова, Малина Поп Иванова 

и Невенка Вујиќ (Тоциновски, 2015: 81-107). Рацин бил вљубен во жените, и тие 

го сакале својот Рацин. Меморирани се во таа смисла кажувањата на поетовиот 

пријател Оскар Давичо во средбите при снимањето на документарно-играниот 

филм Силно светнал ден со кој свечено беа отворени Шеснаесеттите Рацинови 

средби во Велес, на 3 октомври 1979 година. Манифестацијата имаше јубилеен 

карактер – четириесет години од излегувањето на Бели мугри. 6) Меѓу нив 

најголема била љубовта со Невенка Вујиќ. На таа тема подоста и фрагментарно 

е пишувано. Но сето тоа како да е далечно ехо за некогашните љубени жени чија 

врска останала тајна. Се говори меѓу другото, дека идејата за името на 

стихозбирката Бели мугри Рацин ја добил при еден престој под Вршник, кога тие 

двајцата таму и ја дочекале новата мугра. Некој треба да истражи и зошто 

Рацин пишувал и издавал творби под псевдонимот Невен Пејко? Логичко 

образложение не сум прочитал никаде! Нели е тоа Пејо на Невена што би 

рекле? Значи вистинската муза на Рацин му била најверојатно Невена (Данов, 

2015:1). Дружбата прерасната во љубов извонредно искрено во својот запис во 

книгата Рацин сеќавања на современиците ја потврдува и таа. Моето семејство 

немаше никакви национални, социјални, верски и други слични предрасуди, така 

што моето дружење со Кочо немаше никакви пречки. Кочо беше од мене 

повозрасен само една година, така што имавме многу слични или исти 

интересирања на младешките години. Туку што се бевме, така да се каже, 

извлекле од детството. Бевме бескрајно љубопитни, сакавме да ѕирнеме во 

секоја книга. Желни за сознанија и за образование. Бевме и романтично настроени, 

ја сакавме музиката, природата и други слични работи. Си ги доверувавме еден 

на друг своите мали тајни. Станавме вистински другари (Вујиќ, 1987:33). 
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 Во тајните меѓу нив одбележуваме некои интересни фрагменти. Еден ден 

Кочо ми довери дека пишува стихови, дека кај него постои некој незапирлив 

нагон да се изрази поетски. Ми покажа некои свои песни пишувани на српски 

јазик. Кога го прашав дали пишува и на македонски, ми рече: Уште не сум 

толку созреан (Вујиќ, 1987:33). Да се спознаат душата и мислата на човекот, за 

тоа е потребен вистински и голем пријател. Таа точно одредува оти Кочо беше 

Македонец до последниот свој нерв, но немаше некои јазични предрасуди. Често 

ми велеше: Би сакал да знам повеќе јазици и на секој би напишал макар по една 

песна или стих (Вујиќ, 1987:33-34). Тие вредности Рацин ги тестаментира и со 

стиховите во кои го демонстрира малото човечко срце што може цел свет да го 

збере во себе. Заедништвото на мислата и чувството, душата и срцето чекорат 

заедно и ги одбележуваат универзалните, општочовечки димензии и вредности 

во одговорноста пред пишаниот збор. Да се биде заедно и верен до последен 

здив зарем тоа не е голема љубов!? Пријателството меѓу моето семејство и 

Кочо со секој ден стануваше сѐ поинтимно и посилно, зашто се одвиваше без 

баналности и здодевност во меѓусебното почитување на личноста, во 

минувањето преку нашите мали настраности што ги имавме сите. Без 

користољубие бевме корисни и ние нему и тој нам (Вујиќ, 1987:34). Блискоста 

или интимноста сами по себе не допуштаат многу нешта да излезат на 

светлината од денот. Папочната врска на Рацин со мајка му Марија 

поставила/изградила висока етичка мера за домот и семејството. 

 Во 1936 година Невенка Вујиќ од Белград заминала кај својата тетка, 

сестра на нејзиниот татко, во Сурдулица. Данов во записот за Непознатиот 

Рацин меѓу другото, го поставува и прашањето зошто неочекувано заминала од 

Велес во Врњачка или Врањска Бања! Приказните патуваат од човек до човек, 

од едно до друго време. Нив трпеливо и со години ги бележел велешкиот 

летописец. Неофицијално се зборува дека таа останала трудна од Рацин и 

нејзиниот татко силум ја пратил на бања, таму да се породи! Ова го имам 

слушано од повеќемина стари велешани, дури и современици на Рацин. Велат 

дека во тоа време тоа била табу тема, а Рацин како револуционер и поет не 

смеел да си дозволи такво нешто. Веројатно и Невенка не го сакала тоа. Ако се 

родило дете од таа љубов, веројатно е посвоено, но сепак треба да се 

побараат некои траги ако ги има во Србија. Ако се најдат некои податоци, 

пред сѐ преку мајката, може да се прати животот на тоа дете на љубовта 

(Данов, 2019:1). Љупчо Данов поседува три фотографии на Вујиќ кои на 

заминување од Велес му ги испратила на Рацин, а биле направени од легендата 

на велешката фотографија Дамаскин Манушев. Според облеката најверојатно 

тие биле направени во почетокот на септемрви на неколку места во нејзиниот 

сакан град Велес. Првата е во дворот на црквата Св Димитрија, втората на 

некогашното дрвено мовче и третата фотографија  во улицата што се извишува 

од левата страна на градот со прекрасна стара архитектура веднаш по 

поминувањето на споменатиот мост. 

 Постои обемна епистоларија што живо и интимно струела меѓу Рацин и 

Невенка. Треба да се тргне од дописната картичка на Невенка Вујиќ од 1936 

година, по нејзиното заминување од Сурдулица за Врањска Бања. Во горниот 

десен дел од картичката се назнаките за п. п. Врањска Бања и датирањето со 23 

септември (19)36 година. Адресирана е до Коста Солевиќ и редакцијата на 

весникот Правда, Кловиќева улица во Белград. Картичката нема поштенски 
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печат, ниту марка, зашто Вујиќ лично ја предала, односно испратила по нивен 

заеднички пријател и со неа можат да се раздиплат вистините од еден секако 

меѓу најважните/пресудни мигови од животот на Рацин. Така можеби ќе се дојде 

и до одговор на прашањето зошто по завршување на Втората светска војна кога 

таа била главен и одговорен уредник на списанието Просветена жена во 

Белград, одново и засекогаш пак ја снемало. Во неколку реда саканата жена 

отворено ја искажала тешката/неиздржлива ситуација во која што се нашла како 

можен предмет за расправа и интрига во една малограѓанска средина. 

 Ja bogami dosta loše. Surdulica je potpuno negativno delovala. Ali, će valjda 

sada biti bolje. Pozdravi sve Tebe i bracu voli „Sele“. 

 Во септември 1936 година, во Сурдулица, Невенка родила девојче. Во 

Книгата на породување запишани се податоците оти на 2 септември 1936 

година, родено е женско дете со тежина од два килограми и седумстотини грама 

од мајка Невена Вујиќ. Тој ден биле породени три женски деца. Во писмото до 

Рацин меѓу другото забележува оти поминала многу лошо кај својата тетка, па 

морала да замине во Врaњска Бања. Таму во дом за сирачиња ја оставила на 

посвојување својата рожба. Стравот и срамот одат заедно. Таа секако се 

интересирала за детето зашто само така по кажувањата на тројца Рацинови 

пријатели велешани, тој можел да ја има фотографијата на четиригодишното 

девојче од 1940 година, која постојано ја носел со себе, понекогаш ја покажувал, 

но избегнувал тоа да биде тема на разговор. Во народот постои онаа мудра 

изрека оти плодот си паѓа под дрвото. Девојченцето облечено во бело фустанче 

украсено со дворедни тантели со рацете го раширила неговиот долен дел како 

вистинска балерина. Косата е украсена со голем кукул/панделка. И првиот 

впечаток што дотекува како бистра/проѕирна вода е колку таа 

наликува/потсетува на големиот поет. Истиот облик на главата, високо чело, 

истите замислени очи и поглед, нос и полни усни. 

 Науката со децении со право ги поставува прашањето и сомневањето 

зошто никогаш не бил даден одговор за партискиот бојкот и смртта на Рацин. 

Зошто најквалитетниот партиски професионалец, проверен илегалец, 

затвореник, човекот со најкомплетна марксистичка и хуманистичка наобразба во 

одреден период од животот бил бојкотиран од својата Партија. Префрлувањето 

за целосна вина околу бојкотот на Светозар Вукмановиќ-Темпо е несериозно. 

Впрочем општо познат е фактот за нетрпеливоста на Кузман Јосифовски-Питу и 

Мирче Ацев кон Рацин. Според сите податоци изгледа оти во тој период се 

одвивал тежок судир меѓу поетот од една и партиското раководстсво од друга 

страна. Рацин ги имал согледано сите можни недостатоци во организирањето и 

дејствувањето на партиските ќелии и на нивните раководства на кои им 

приговарал и ги критикувал. Ни малку случајно што Рацин  во дијалог со 

Јосифовски, Партијата ја обележал како дуќан во кој ниту една информација не 

можела да остане/биде тајна. Интелектот, одговорноста и храброста отворено да 

критикува не можеле за Рацин во тој момент да донесат ништо добро. На група 

завидливи, фрустрирани, амбициозни, праволински ориентирани поединци 

според констатациите на Горан Калоѓера, на кои разбирливо Рациновите 

критики не им одговарле, а тие биле непокреклива вистина, како порачана 

дошла една мала поетова грешка, што била доволна против него да се покрене 

незапаметена хајка  (Тоциновски, 2018: 70-71). 

 Сам и несреќен Кочо Рацин истрајно боледувал. Таа болка била причина 
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да побара средба со банот на Вардарска бановина што уште повеќе му го 

загорчила животот. Меѓу пријателите со кои можел да ги сподели своите 

радости и таги, недоумици и поразии Рацин имал и неколку сограѓани. Во 

извонредно богатата литература за него од домашни и странски автори како по 

некое непишано правило вистинските пријатели се подзаборавени и отфрлени. 

На нивно место е недогледен список од добри пријатели и соработници. Со 

идеалот за македонската самобитност и непокор Рацин како човек на иднината 

постојано чекорел пред сопственото време. Живеел и се борел со свои сопствени 

ставови и разбирања за иднината, среќата и слободата на човекот. Таков бил и 

неговиот личен избор на пријателите. Од редот на најдобрите ги избрал Ристе 

Џипун, Благој Хаџи Панзов, Јордан Лазаревски-Цвај и Трајко Мишковски. Тие 

се дел од вистинските и големи поетови пријатели кои останаа заборавени и 

отфрлени, зашто биле жигосани како непријатели на народот и државата, 

прогонувани и затворани до целта на Голооточката одисеја. Останале и тие сами 

и несреќни наспрема онаа многубројна група која што низ своите сведочења и 

пишувања говорејќи за основоположникот на современата македонска 

литература ги воздигнуваа својот општествен углед и признателност што им ги 

обезбедуваше разноразните привилегии и подобности. Го славеа се разбира, по 

премолчуваната и никогаш неодгатна трагична погибел. Пишувајќи за 

четворицата Рацинови пријатели, со нивните судбини само по себе се поставува 

прашањето што ќе беше со него ако останеше жив по завршување на Втората 

светска војна или како што милуваат да кажат велешани каде ќе му беше крајот. 

Не нудиме одговор. Немавме таква намера испишувајќи ги овие нови страници 

за Рацин. Нека бидат тие повик до нашата свест и совест, чин на нашата 

искреност и честитост, миг на љубов и признателност за вистината. Потребно е 

еднаш како национален идентитет да не поставуваме загатки, туку чесно и 

достоинствено да се даде еден и единствен одговор. 

 Тој еден и единствен одговор Кочо Рацин го даде со своето дело. Познато 

е дека стихозбирката Бели мугри беше непожелна појава за тогашните луѓе, 

времиња и состојби, па како забранета лектира се читала потајно/скришно и така 

се ширела вистината за една од светите/настолни македонски книги. Велат оти 

вистината понекогаш доцна доаѓала, но никогаш не можела да се заборави. По 

заминувањето на поетот во вечноста, неговите песни ширум ги отворија портите 

и точно ги покажаа патиштата кон иднината во развојот и афирмацијата на 

современата македонска книжевност. 
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педесет минути, емитуван на Втората програма на Телевизија Скопје, 3 
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Зора Русомарова         Zora Rusomarova 

УДК 821.133.1-09Бодлер, Ш. 

 

Шарл Бодлер  

(Париз, 1821 г.  – Париз, 1867 г.) 

 

Слепите146 
 

Глеј ги, душо моја; вистина се мачни!  

Несфатливо смешни; на куклите слични;  

Страшни, посебни ко месечари вични;  

Којзнае кај ги вперат очите мрачни. 

 

Очи, кај божја искра си заминала, 

Ко далеку да ѕурат, горе вперени  

Кон небо;  никогаш вземи невидени 

Да веднат нивна глава што им стежнала. 

 

Врват така низ црн бескрај насекаде,  

Тој брат на вечната тишина.247 О граде,  

Дур околу пееш, се смееш, џагориш, 

 

До свирепост од ниска наслада сонлив, 

Глеј! се влечам! но, позашеметен од нив : 

Што бараат в Небо, сите тие ќори?348 

 

 

Шарл-Пјер Бодлер е роден на 9 април 1821 год., во Париз, во Латинскиот 

кварт. Негови родители се Каролина Дифаис (Caroline Archimbaut-Dufaÿs) и 

Жозеф-Франсоа Бодлер, 63 год., службеник во Сенатот, сликар-аматер. Останал 

сирак по смртта на неговиот татко на шест годишна возраст. Бодлер е тешко 

дете кое не го прифаќа очувот, новиот сопруг на неговата мајка, генералот Опик. 

Татко му, со потекло од ситна буржоазија со земјиште, за кој многу малку се 

знае, починал во 1827 год. Неговата мајка брзо се премажила за командантот на 

баталјон, Жак Опик (Aupick), кон кого тој во текот на цел живот имал отпор. 

 

Уметничкиот сензибилитет и потребата за слобода на Шарл едвај ги 

разбира очувот кој негувал буржоаски вредности. Во 1831 год., по должност 

неговиот очув со семејството се преселува во Лион. Таму продолжува со учење 

                                                 
1

46 Сонетот се поврзува со сликата на Бројгел (Breughel, 1525 год.-1569 год.) Парабола на слепите, 

иако е малку веројатно дека Бодлер ја видел. Одлика на сонетот е суровиот реализам и отсуството 

на сочуство, толку силни во претходното цвеќе на злото. 
2

47 Алузија на извикот на Блез Паскал: „Вечната тишина на тие бескрајни пространства ме ужаснува!“ 
3

48 Во едно писмо до мајка му, од 1861 год., пишува: „Бог ќе речеш. Од целата душа сакам (а со 

каква искреност, само јас знам!) да поверувам како едно надворешно невидливо суштество се 

интересира за мојата судбина, само, како да верувам во тоа!“ Види, во Додатокот, песната 

Ночекувани. 
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во Кралскиот колеџ и влегува во школскиот интернат до 1836 год., кога 

семејството се враќа во главниот град. 

Во Париз, Шарл се запишал во познатото средно училиште Луј Велики 

(Louis le Grand). За време на гимназиското образование добил бројни награди, од 

кое бил отстранет во 1839 год. заради банален инцидент во интернатот. Тој 

тесно го стекнал својот бакалауреат, завршен матурски испит во Сен Луј.  

Во 1838 год. со очувот патува на Пиринеите. Од таму се враќа со 

впечатоци кои ги изразува во песната Високо, високо... Откако се стекнал со 

гимназиско образование, младиот Бодлер почнал да води раскалашен живот во 

латинскиот кварт во Париз. Неговиот очув го запишал на правен факултет каде 

останал само две години. Бодлер бил сиромашен студент и водел боемски 

живот. Тој ги посетува кафулињата во Латинскиот кварт и има врска со 

еврејската проститутка Сара, позната како Ла Лушет. Есента 1839 год., добива 

венерична болест. 

За да го оттргнат од таквиот 

живот, неговото семејство го води на 

едно патување во Индија со брод во 1841 

год.. Но, Бодлер се задржува на 

Бурбонскиот остров (денешен Реунион) и 

во 1842 год. се враќа во Париз по 

десетмесечен престој. 

Ова патување ќе изврши влијание 

на неговото пишување во кои темите од 

егзотизмот се многу присутни (на пр. 

Коса или Егзотичниот мирис). 

Шарл Бодлер има бескрајна 

љубов кон својата мајка Кaролина. Цел 

живот ќе се труди да ја убеди во неговиот 

талент како поет. Од своја страна, таа ќе 

го заштити од неговите испади. Тој го 

спомнува тоа во две од неговите песни 

Не ја заборавив и Слугинката на која ѝ 

љубоморевте. 

По враќањето во Париз во 1842 год., тој стана уметнички критичар и 

новинар. Води живот на париски денди и се вљубува во Жан Дувал, муза и 

голема љубов на поетот. Шарл Бодлер води распуштен живот, посетува 

проститутки и троши повеќе од разумно. Ги расфрла неговите пари водејќи 

живот на денди во Париз. 

Во 1843 год.се запознава со Теофил Готје, Балзак, и други писатели. 

Во 1844 год., откако неговото семејство било предупредено, го ставаат 

под туторство со што ќе му даваат „разумна месечна издршка“.  

Во 1845 год. ги објавува првите текстови и песни, огледот Салон. 

Најавува самоубиство. Привремено се враќа во родителскиот дом, но после 

повеќе сукоби се сместува во хотел. 

Во 1846 год. e најавена книгата Лезбејки под презимето Baudelaire-

Dufaÿs. Станува член на Здружението на писатели.  

Во 1847 год. го објавува Фанфарло, портрет на уметникот во младоста, 

новела напишана во стилот на Балзак. 
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Во 1848 год., Бодлер учествува во февруарските барикади заедно со 

републиканците, но неговиот револуционерен жар брзо згаснува. Како Флобер 

или Виктор Иго, тој не се обврзува од литературна гледна точка. Шарл Бодлер 

се позиционира во срцето на дебатите од неговото време за функцијата на 

литературата. Тој ја одвојува поезијата од науката и моралот. Поезијата за него е 

убавина сама по себе, а не вистина. Први бодлерови преводи на Е. А. По. 

Во 1851 год., објавува во Собранискиот весник 11 песни од збирката која 

не е со наслов Лезбејки туку Предворје на рајот односно Чистилиште. 

Во 1852 год., ги објавува првите статии за Е. А. По. Објавува и други 

песни по разни списанија. 

Во 1853 год. ја објавува Моралот на играчките. Го преведува По. 

Очувот генералот Опик е назначен за сенатор. 

Во 1854 год, пишува и објавува песни, нацрти за драми, преводи. Се 

заљубува во Марија Добрен. 

Во 1855 год., објавува осумнаесет песни од идната збирка Цвеќиња на 

злото во ревијата Revue deс deux Mondes. Многу често го менува местото на 

живеење. Пишува многу статии за сликарството и сликите. 

Во 1856 год., превод на Необични приказни на Е. А. По, како и 

Авантурите на Артур Гордон Пим. Со издавачката куќа Пуле-Маласис и де 

Броаз договараат печатење на Цвеќињата на злото и на Естетски 

занимливости. 

Бодлер во 1857 год, на 36 годишна возраст, ги објавува Цвеќињата на 

злото. Но, збирката е предмет на судски процес и тој е задолжен да плати казна 

и да повлече од збирката шест поеми. Виктор Иго му пишува: „Вашите Цветови 

на злото светат и засенуваат како ѕвезда.“  

Бидејќи не му стигале финансиските средства, не му преостанало ништо 

друго освен да работи: тогаш, почнува со уметничка и литературна критика и 

ги посетува книжевите салони, меѓу кои и на г-ѓа Сабатије во која и се вљубува 

во 1857 год. Исто така го преведува Едгар Алан По од чии морбидни пишувања 

се воодушевува и влијаат врз него. 

Во 1858 год., го преведува По. 

Во 1859 год., повторно објавува некои песни во списанија. Студијата за 

Теофил Готје. Го објавува Салон. 

Во 1860 год., на издавачот му го отстапува второто издание на 

Цвеќињата. Ги објавува Вештачки раеви. Ја преведува Хијавата од Лонгфелоу 

за потребите на американскиот композитор Р. Стоепел (R. Stoepel) кој избегал во 

Лондон без да му плати. 

Во 1861 год., се објавува второто издание на Цвеќињата на злото, без 

осудените, а дополнето со други песни. Студијата за Ричард Вагнер и Танхојзер 

во Париз. Објавува и нови песни од книгата Париски сплин. Се кандидира за 

член на Француската Академија која пропадна заради жестоката новинарска 

кампања. 

Во 1862 год., англискиот поет Свинберг (Algernon Charles Swinburne, 

1837 год.-1909 год.) објавува воодушевувачка статија за Цвеќињата на злото во 

списанието The Spectator. Издавачот Пуле-Маласис запаѓа во должнички затвор 

и подоцна заедно со издавачот Хецел заминува во Брисел. 

Во 1863 год., објавува статии за Ежен Делакроа и Константин Гиј. 

Во 1864 год., објавува нови песни во проза. По своите издавачи заминува 
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за Брисел. Заглавен во долгови, во Книжевниот круг држи предавања. Првично 

полн со надеж за овој нов почеток, но набрзо беше разочаран од ова искуство. 

Првите скици за памфлетот Јадна Белгија! Бодлер престојува во Белгија од 1864 

год. до 1866 год., кога поетот се соочува со сериозни здравствени проблеми 

(сифилис, губење на говорот итн.).  

Во 1866 год., во Брисел излегува збирката од дваесетина песни 

Остатоци (Цвеќиња на злото). Во август, во Намир, добива мозочен удар. Тој 

се вратил во Париз во јули 1866 год. Умрел таму една година подоцна, на 31 

август 1867 год., на 46-годишна возраст, како последица на сифилис, 

злоупотреба на алкохол и други дроги. 

Погребан е во семејната гробница на гробиштата Монпарнас, покрај 

очувот, каде после четири години ќе им се придружи неговата мајка.  

Во 1868 год., Сплинот на Париз (Le Spleen de Paris, збирка прозни 

песни) и Естетски занимливости (les Curiosités esthétiques), беа објавени 

постхумно. 

 

Песната Слепите е сонет објавен во „L'Artiste“ во 1960 год. Дури во 1961 

год. песната се појави во збирката по определени измени и во новиот дел 

„Париски слики“. Овие цвеќиња на злото се квалификуваат како „духовна 

одисеја“ каде што Бодлер ја бара смислата на животот на свој начин. Ова 

генерира преработка на делото, тоа е одраз на важноста на Бодлер за 

архитектурата на песната. 
  

 
  

Питер Бројгел Постариот - „Слепите ги водат слепите“, 1568, 86 x 154 cm 

(слика која била инспирација на Бодлер за да ја напише „Слепите“) 

 

Во 19 век, симболистичката поезија означи пресвртница во историјата на 

француската поезија. Шарл Бодлер припаѓа на ова симболистичко движење. Тој 

е голем поет, познат по својот боемски живот. Тој го објави единственото дело 

Цвеќињата на злото (Les Fleurs du Mal) за време на неговиот живот. Токму во 

ова движење треба да се стави Слепите (1857 год.) (Les Aveugles), песна 

преземена од оваа позната збирка. Песната е во форма на сонет, во класична 

форма со два катрена и два терцета, напишан е во романтичарски дух, а 

неспецифичен за жанрот од тоа време. Поетот ја евоцира својата душевна 

состојба во секоја своја песна, а овде тоа го прави во последниот терцет. Тој се 
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осврнува на трагедијата на постоењето на слепите и прави споредба со 

психологијата на човекот. Бодлер ја завршува оваа песна со медитација за себе. 

Како оваа трагична визија на слепите доведува до споредба со човекот и 

неговата природа, а потоа и до медитација за Бодлер? 

Всушност, оваа трагична и сурова визија на слепиот е споредба со 

човекот. Бодлер на крајот од песната медитира за себе. 

Најпрвин во овој сонет, како што најавува и насловот, Бодлер ни зборува 

за слепите. Но, нивниот опис е изненадувачки, парадоксален во смисла дека е 

спротивно на актуелното мислење. Авторот изгледа нечувствителен на 

несреќата на слепите. Ги опишува со пејоративни придавки кои не покажуваат 

никакво сочувство: „навистина страшно“, „смешно“. Придавката „мачни“, на 

крајот од првиот стих, е засилена со прилогот „навистина“ и во стиховите 2 и 3: 

„несфатливо смешни! на куклите слични.  

Слепите не се дел од свесниот живот кога Бодлер ги нарекува „кукли“ 

или „месечари“ со нивните очи „кај божја искра си заминала“ - односно, богот 

(„божја, божествената“) ги напуштил. 

Тие изгледаат како проколнати луѓе, лишени од секаков реален разум: 

Бодлер ја опишува само нивната силуета без екстремитети, кои ги имаат само 

нивните црни очи. Згора на тоа, тие не се именувани сè до последниот стих: тие 

безимени суштества. 

Всушност, Бодлер ја користи својата мачна средба со слепите за да се 

спореди себеси. Се враќа на вечната напнатост меѓу сплинот и идеалот, каде што 

неговиот статус на поет е растргнат. 

Вториот катрен од песната ја истакнува спротивставеноста помеѓу два 

света: 

идеалот, како духовно воздигнување: „божја искра“, „далеку“, „сонлив“, 

„црн бескрај“, „вечната тишина“, „в Небо“ 

сплинот, тешкотијата на животот и тежината на телото: „вземи“, 

„стежнала“, „позашеметен“, „се влечам“. 

Оваа спротивставеност е малку подобро подвлечена со играта на рими 

што ја продолжува песната.  

Така, „низ црн бескрај“ се поврзува со вечноста, бидејќи е „брат на 

вечната тишина“, односно духовниот живот после смртта, далеку од физичката 

вулгарност на животот. „Вечната тишина“ се однесува на свет каде што би било 

бескорисно да се зборува, свет кој би бил самодоволен, светот на 

совршенството: тој е навистина „идеалот“ толку баран од Бодлер. На 

постоењето е телесното задоволство кое се заканува со одвратност. Така, 

песната следи градација, со сè поужасни термини: „пееш“, „се смееш“, 

„џагориш“. 

Јасно гледаме дека задоволството е закана, бидејќи води кон ужас. 

Токму таа на последно место му се заканува на поетот... 

Вториот стих од последниот терцет ја прави споредбата експлицитна со 

суперлатив: 

Глеј, се влечам! но, позашеметен од нив, 

Тој го апострофира „Градот“, олицетворен со големата буква, со 

императив „Глеј“, за на крајот да се стави на истиот план со слепиот, влечејќи се 

„и самиот“. Но, тој е во уште поболна положба. 

Со ова Бодлер ја означува својата потрага по совршенство („вечната 
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тишина“), но се соочува со неспособност, конечност, одвратност кон себе. Тој 

постојано се соочува со сопствената „зашеметеност“. 

Исто така, „позашеметен“, поетот може само да се обиде со „велам“, што 

во крајна линија е испрашување, знак на неговиот хаос, на неговата основна 

неспособност. 

Синтагмата „околу нас“ се однесува на наводната ситуација на 

говорникот, среде градот, а следствено на тоа и онаа на читателот, исто така во 

центарот на песните и смеата на овој Град. Тоа е затоа што второто на крајот ја 

означува заедницата на луѓето: читателот, неизбежно, е вклучен во апострофот. 

„Душо моја“ што ја отвора песната на крајот е двосмислена: таа може да 

го опфати поимот субјект воопшто, а потоа може да се сфати како наредба за 

себе (на читателот). Бодлер го повикува читателот да размислува за овие чудни 

суштества на прв поглед, но кои го бараат непознатото во рајот. 

Последното прашање во директен говор: „Што бараат в Небо, сите тие 

ќори? значи дека ќе биде кажано од читателот и на тој начин читателот е 

рамноправен на поетот. Читателот потоа се враќа на сопственото постоење во 

градот: тој е соочен со сопствената крајност во критиката на „Градот“, во однос 

на инфериорноста во однос на овие маргинализирани слепи кои се чини дека 

ослободување од нивната болка наоѓаат во рајот.  

 Во последната строфа, ги споредува со себе исто како со албатросот во 

сонетот „Албатрос“. 
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ПАРАЛЕЛИ 
 

 

 
 

 

Димитар Солаковски, Портрет на Константин Солак 2020-2022, акрил на платно, 

46х46, 2022 (од циклусот Митолошки слики 4, Деконструкција на идентитет) 
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Јард Ајала (Мексико)                                                             Yared Ayala (Mexico) 
 

 Јард Ајала е мексиканска писателка, поетеса, композиторка, професионална 

пејачка, актерка, раскажувач, наставник за развој на вокални способности, дипломец е 

на комуникациски науки со специјалност говор и диригирање. Дипломирала на 

специјализираниот Центар за употреба на гласот (CEUVOZ). Била учесник во 

телевизиското реално шоу The Voice во 2020 година во Мексико. Работи како 

уметнички директор на меѓународни фестивали и креативен директор на 

едиторијалот AYAME. 
 

УДК 821.134.2(72)-1 

МОРСКА ПТИЦА 

 

Морска птицо што го плени мојот поглед, 

Кажи ми како научи да ги шириш крилјата 

И непрестајно да ги движиш во совршена синхронија, 

Патуваш над планините, избегнувајќи го јатото. 

Леташ слободно, без синџири, без цензура или етикети. 

Би сакала да сум како тебе, би сакала да сум морска птица! 

Следи го својот инстинкт и прелетај преку моите бездни и клисури. 

Само полетај и обои ми ги крилјата со сонцето. 

Уморен сум од стравот што распарчува, имобилизира, здробува. 

Го претпочитам зракот на страв што минува низ артериите 

Плугот на сомнежот што се обидува да ја обработи мојата земја. 

Свесен за звукот што го повикува далечното. 

Меко ветре што ниша, утешува, смирува. 

Копнеам по јасноста што те води на патот. 

чувството на сигурност кога му веруваш на сопствениот инстинкт 

Мудроста без граници, без предрасуди, без куфери. 

кога оставаш сѐ зад себе, како ти ... секое гнездо што те задржува, 

И полетуваш во вистинското време. 

Што ќе те чека? 

Авантурата е твојот багаж, рајот е твојата награда 

Засолниште месечината, а ѕвездите водилка. 

 

Ах, да... Колку би сакала да сум морска птица. 

 

 

ЖЕНА НА ПРАГОТ  

 

Која си ти жено? Што носиш денес? 

Дали си тоа што си посакувала да бидеш? Или само фрустриран сон на другите? 

Престани да кубеш ливчиња барајќи го одговорот што не е случаен 

Уште колку ли ноќи ќе поминеш буднa оправдувајќи ги своите постапки? 

Ти си скриен бисер што не ја знае својата вредност 

Живееш во мрак, мекотел си на заборавот 

Уште колку бакнежи твојата љубов заслужува? А твоите солзи... и твоето тело. 
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Од што се плашиш, жено? 

Ова не е твојот прв живот, ниту ќе биде твојата прва смрт 

Краткотрајна искра на постоењето која настојуваш да ја изгаснеш 

Остави ја стигмата на твоите предци 

Демоните на иднината, духовите на минатото. 

Која си ти жено? Што го повредува твоето срце? 

Незаслужено насилство, немоќ, малтретирање, болка 

Уште колку ќе се спротивставуваш на нападот? 

Како гребен што штити од предрасуди 

Кому си толку многу посветена, што забораваш да се почитуваш себеси? 

Живееш на напорни патеки само за да добиваш удари. 

Која си ти жено? Што те дефинира најдобро? 

Поетски опис на едно ливче од роза? 

Возвишена споредба на беспрекорна божица? 

Разбуди се сега, погледни во себе. 

Престани да си измислуваш маска на потчинето потиснато страдање 

Отвори ја својата школка сега, излези од длабочините 

Премини го прагот на твоите стравови 

Надвор од ограничувањата, пронајди ја жената во себеси 

Во пукнатината на твојата неизвесност лежи твојата вистинска моќ 

и срце на воин, крсти се самата со ново име – жена на прагот 

... понекогаш. 

 

 

Превод од шпански на англиски јазик:  

Јард Ајала 

Translated from Spanish into English:  

Yared Ayala 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian:  

Silvana Neshkovska 
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Ида Борјел (Шведска)                                                                Ida Börjel (Sweden) 
 

 Ида Борјел, родена во Лунд (1975), Шведска. За нејзините поетски книги, 
вклучувајќи ги „Сконе радио“, „Продажен законн за консументи: јурис лирик“, и „МА“, 
има добиено неколку престижни награди. Исто така е преведена на дваесеттина јазици. 
Во 2016 година преводот на Џенифер Хајашида на книгата „Максимум Ка Кани, 
прирачници за саботажа“ била издадена од Commune editions, Беркли. Борјел работи со 
„Сити фаблес груп“ на Универзитетот во Малме, истражувајќи ги неолибералните 
јазични практики и начините на кои приказните за успешен живот во современите 
градови се преговараат, надополнуваат и циркулираат. Ги превела Далија Таха, Мона 
Сафар, Самира Негруш и Солмас Шариф на шведски јазик. 

УДК 821.113.6-1 
 

Песни: 
 
* 
 

адреналинот, адреналинот постоеше 
 вртлози, вртлози 
 спирална структура 
 на Млечниот Пат, отровни вртлози постоеја 
маѓепсаниот круг, мебиусовата лента 
 што се случи, се случи и случи 
 шарени светла, сјајни решеткасти 
 каде што светлина во окото низ призма се прекршува 
 каде што птичарот 
 чие око прснало    инсомнија 
 
* 
 

Ма во калапот матрицата 
во Мајката Земја матичното дрво 
пеперугите постоеја, тешката вода 
ракијата постоеше    анима 
 повторно се вртам  
 

светлината, и светлината 
 движење под светлината 
 сиропиталишта постоеја, децата 
 и под диктат на гладот 
дека на црвено не следи зелено 
 оти ако не транзит целосна заштита 
 дека само да се заврши работата постоеше 
 и наредби, потчинување на наредба постоеше 
 почитувањето на наредба 
земја постоеше, движења, очигледно 
 ја крева својата рака кон 
 своите раце постоеја, зафатот 
да се јаде од детската храна постоеше, со 
грбот слободен вие тие мои против моите 
 мама ќе дојде низ 
 мртвиот агол 
 вечер по вечер 
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 и граѓанин, граѓанско 
 докажување и трепетлив сјај     Бугарија 
 
*  
 

надвор од каминот во Едрене 
 и првите чекори талкајќи 
 во Грција постоеја, полиција 
 и платеиа, платеинско море од луѓе 
 без испраќач постоеше 
 граѓани, гаранти, хулигани 
завои; завои постоеја и бензин 
 космолали; солзавец, пендреци 
 изопаченост, заразни болести 
 Мојган постоеше, и Јунес 
  и Сонет на Мојган и Јунес 
 исцрпувачка војна, недостиг од струја и вода 
 во текот на петтиот ден од штрајкот со глад 
 на плоштадот, во затворскиот притвор, ултиматум 
 : и тројка, празни ветувања, откупнина 
 плима, време; законски одредби против идните 
 протести во еврозоната; време и цена 
 сред неискористена ќелија; камшикуваните 
воени пци кои беа славени 
 на палубата од хеликоптерите.    Мави Мармара 
 
* 
 

и измамниците постоеја, измамниците 
 во изречениот цунами, шокантен бран постоеше 
 бранови и во брановите тетеравејќи се  
по зелени или сиви практични ливчиња 
 на неинформативната управа 
 по влажни кекси во главата  
 по сигурниот истрел на прес-конференцијата 
против измамата со нафата  
на министерството за надворешни работи 
со железната руда, профитот, лажната слика 
 дека тоа што се случи беше единствениот можен пат  
низ исечените шуми, железната руда 
 фабриката за оружје и лукавоста 
 лукавоста постоеше; Операцијата Хартија-рез 
 базуката Карл Густаф во Кашмир 
 годишнина постоеше, годишнините 
 железната руда, иванденска одлука 
 за слободен премин на германските војници 
 преку пругата меѓу норвешката 
 и финската граница    Свеа 
 

Превод од шведски на македонски јазик: Ивица Челиковиќ 

Translated from Swedish into Macedonian: Ivica Chelikovikj 
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Џорџ Елиот Кларк (Канада)                                 George Elliott Clarke (Canada) 
 

 Четвртиот поет лауреат од Торонто (2012-15) и седмиот парламентарен/ 

канадски поет – лауреат (2016-17), Џорџ Елиот Кларк е роден во 1960 година во 

Виндзор, Нова Шкотска.  Професор е по англиски јазик на Универзитетот во Торонто, 

но исто така држел предавања на Duke, McGill, UBC и Харвард. Ги има добиено 

следниве признанија: Rockefeller Foundation Bellagio Centre Fellowship (US), the Pierre 

Elliott Trudeau Fellows Prize, the Governor-General’s Award for Poetry, the National 

Magazine Gold Award for Poetry, the Premiul Poesis (Romania), the Eric Hoffer Book Award 

for Poetry (US), and International Fellow Poet of the Year, Encyclopedic Poetry School [2019] 

(China).  Автор е на повеќе дела меѓу кои: Whylah Falls (1990, преведено на кинески), 

Beatrice Chancy (1999, преведено на италијански), Execution Poems (2001), Blues and Bliss 

(избрани песни, 2009), I & I (2008), Illicit Sonnets (U.K., 2013), Traverse (2015) и Canticles 

II (MMXX) (2020). 
 

УДК 821.111(71)-1 

 
ДАЛИ ПОЕТИТЕ СЕ ЧИТЛИВИ 
ИЛИ ЛЕГИТИМНИ НЕКОГАШ? 

 

за Бану Зан 

 

Елегантно привидение е нашата макотрпна Уметност: 

Поинтилистичкото Чиракување за да се натера Вечноста да зборува 

 

нашите горчливи јазици – 

кога и да е ќе станат јазици на одамна починати поети – 

 

засипнатите гласници 

(збор по збор, стих по стих, песна по песна) – 

 

на новите кавалери 

(не подобри од неверници)- 

 

секогаш полуриголето, полуотело – 

чии ракописи манифестираат неопходни 

богохулења – 

 

месијанска Апокалипса – 

Götterdämmerung1
49(така дури и мачениците се разоткриени, 

 

деградирани од химни до апокриф) – 

каде што ниту една Граматика не ќе може да го модифицира  

Проклетството. 

 

 

 

                                                 
1

49 „Самрак на Боговите“ – опера на германскиот композитор Рихард Вагнер (забел. на превед.) 
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ПО ЧИТАЊЕТО НА „АЛТЕРНАТИВНА СТРУЈА“ ОД  ЈИН ШЈИАОЈАН  

 

Во твојот морско-солен сон, ти трепериш, панично над бесилката – 

Исправена како светилник, твоите 13 чекори вертикални на песокот од зеленото 

стакло со озрачен ураниум. 

Ти, сиво-ветроотпорен condamné, мавтајќи со белата Ајнштајновска афрофризура, 

Погледни ја разиграната вода што ја гази плажата во Венеција, практикувајќи 

толку совршена силна волја! 

 

Твоето стомаче е место за црн рум и изгорена скара, но сето тоа е одвратно. Па, 

ако не те обесат, ќе те убие твојата сопствена уста, 

сета таа повраќаница 

 

која ти го тепа грлото, изливајќи го сет тој црн рум и реата од цигари! 

 

Минатата ноќ, непридвидливата виолинистка со водени очи, 

нејзиното гудало толку интензивно 

анатомски, т.е. фалусно како светилник или бесилка, те предупреди, 

„Кондензацијата 

 

го забрзува гниењето – на музиката, на лешевите, на жиците, на јамките... 

Секој завршува со црни бели дробови, гангренозни срца, жолт 

Стомак, пурпурно 

 

Лице (под црната качулка).“ Таа чекореше –  

самоубиствено – во плима и осека, 

Но нејзината виолина одеднаш стана сплав, а нејзиното гудало – весло. Збунета, 

Ти фрли паричка, 

 

Рече Глава ќе се падне – додека јажето си го држеше своето задушување. 

Би уживале ли во крстоносните војни на блудот, на гозбата, на најубавото вино? 

Дали фрлањето на паричката 

 

ќе го реши проблемот? Или мора да се соочиш со Истребувањето на црната 

качулка? 

 

Твојата куќа за кучиња е нејзина дупка за гулаби, но погрешното толкување на 

тоа што е што ѝ дозволи да ги проголта твоите темели: се нурнуваш во 

Телесност. 

 

Главата ти се враќа назад, јажето џвака – со презир. Ова е фиксација! 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Хавра Ел-хемили (Саудиска Арабија)            Hawraa El-hemily (Saudi Arabia) 
 

 Хавра Елхемили родена e во Кралството Саудиска Арабија, во1989 година. Ги има 

освоено следниве награди: прво место на натпреварот на Универзитетот Кабус во 

Султанатот Оман, во 2020 година; прво место на натпреварите организирани од 

литературниот клуб Табук (Tabuk) и литературниот клуб Абха (Abha) во 2020 година; 

трето место на натпреварот Принцот на поетите (Prince of Poets) за Арапи во 2021 

година. Учествувала на многу поетски настани како на локално така и на меѓународно 

ниво. Во 2020 година ја објави стихозбирка Сина жед (Blue Thirst). 
 

УДК 821.411.21(532)-1 

 

1-ВОЗДИШКА НА УСНАТА НА СВЕТЛИНАТА 

 

Едвај сум ја отворила вратата на животот, 

а моите (триесетти) години почнуваат, опсипувајќи ме со цвеќе и пофалби. 

Ми ги попрскуваат со суштината на шафранот плетенките; 

за утротo на копнежот - што толку долго беше одложувано – конечно да се 

појави. 

Ја прашувам неа (мојата триесетка) 

за чувството на годините што минуваат низ моите раце! 

Таа ми вели: Ти, госпоѓо на поезијата! 

Животот ти е како кадифе. 

 

Така, почнувам да се смеам, па плачам, цвеќиња ми треперат во устата, 

а годините ми стануваат влажни на образите, и се опивам од нивната роса. 

Еве ме инкриминирана со бојата на „кна“ на рацете, 

 И мојата бразлетна е инкриминирана, а танците ми ги толкуваат на погрешен 

начин. 

Тие сакаат мојот здив да биде чад на нивните таги; 

така, значењето на моите зборови се задавува, како што и јас се чувствувам 

задавено. 

Го сакаат моето лице како ѕид, на кој се обесуваат брчките на мојата душа, 

а во која е изградено светилиште. 

Значи, ниедна светлина не би ми дала живот; 

зашто нивната темнина ги блокира сончевите зраци далеку од мене, и затоа 

венем. 

Ме наполнија - поради нивните сомнежи - со барутот на стравот! 

Беа бесни поради мојата поезија, иако мојата поезија никому не наштетува. 

И за товарот да ми биде поголем: 

Го носев товарот на моето племе, ги искршив идолите, 

и никој не би ги намалил последиците од моите постапки 

Мојот трепет стана моја облека, 

Облеката на поезијата е она што го носам, а во пештерата на моите болки 

медитирам. 

 

Ако го абортираа детето што го носев во мојата крв, 

ќе решев да износам уште едно дете и ќе го направев тоа. 
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Би родила илјадници песни, никоја друга уста освен мојата нив нема да ги каже, 

и никој освен мене нема да добие инспирација да ги напише. 

Јас би си го отворила градниот кош пред светлината на мојата вистина, 

Зашто јас сум божицата на инспирацијата, а поезијата е мојот единствен дом. 

 

 

2 - КОЈ ЈА ТОЛКУВАШЕ ТАГАТА НА МОЕТО ЛИЦЕ? 

 

Кој ја толкуваше тагата на моето лице и се обиде да ја најде нејзината смисла? 

изгледот можеби ми беше уништен од занесот. 

Веќе не си го препознавам лицето во огледалата, кога ми се смени лицето?! 

Повеќе не се грижам за тоа како ме обои раната! 

Пченицата станува жолта кога ѝ недостига српот. 

Колку долго и да продолжам и години да ме следат, 

Сепак, мојата сенка никогаш не се врти кон годините што поминуваат за да ги 

праша: 

Дали овие патишта се лавиринт што води до мојата внатрешност, која ме тера да 

врвам низ моите емоциите и да ги прегрнам? 

 

Превод од арапски на англиски јазик: 

Нора Утман  

 

Translated from Arabic into English: 

Nora Uthman 

 
Нора Утман (Nora Uthman) e eгипетска поетеса и преведувач, родена во 1989 

година. Во печат е нејзината збирка песни Повеќе од фотографија во негативот на 

фотоапаратот (More than a photo in the camera’s film negative) и превод на избор од 

поезијата на Клауд Меккај со наслов Го знам магичниот збор (I know the magical word) 

на арапски. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Силвана Нешковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Silvana Neshkovska 
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Абу Зубиер (Франција)                          Abu Zubier (France) 
 

 Абу Зубиер е познат поет на современата меѓунеродна книжевна сцена. Живее во 

Франција и има бенгалско потекло. Својата кариера ја започнал како универзитетски 

професор. Има објавено околу 28 книги меѓу кои: Miles From Life, Intense Desire, Eternal 

Journey of a Word, Before Moving the Eyes, Dark in the Interior, etc. Неговата поезија е 

објавувана во меѓународни книжевни публикации. Тоје поет, истражувач, активист во 

културата, автор на документарни записи и активист за права. Неговите дела извршиле 

влијание во деведестите години од дваесеттиот век врз сооциополитичкиот живот на 

неговите современици. Претседател е на „La Fenêtre de  Paris“. 

 

УДК 821.133.1-1 

 

СОМНЕЖ 

 

Вака ли зората ќе го рашири 

сонот за да го одложи? 

       Се суши ли времето 

       како суво грозје на сонце? 

       Или е сирово – 

       а потоа умира? 

       Мириса ли на скапано месо? 

       Или врз кората и шеќерот – 

       како сладоста на сирупот? 

Можеби е само мрак 

Како тежок товар на главата   

        Ќе експлодира ли одеднаш сомнежот?   
 

 

НИКОГАШ НЕ ВЕРУВАМ ВО ПАТЕКАТА 

 

Ја имаш ли сѐ уште таа лузна на твојата рака? 

Сеќавања, самрак 

Во љубовта, мора да оставаш дамки, ако не оставаш дамки, таа ќе биде 

поделена 

Колку и да бараме начини за да си обезбедиме време, љубовта пак ќе биде 

конец што се протнува низ игла. 

Различен ли е вкусот на љубовта за секое тело, 

Тетоважата нека биде заштитен знак за љубовта. 

Добро е што ние сме во универзумот, таму има бури, таму има метеори 

Се чини како сите метеори да го исполниле твоето тело. 

Гравитационата сила ја прободува твојата солена кожа. 

Броејќи го времето со приближен број, 

конечно пристигна ноќта без секавици 

Бидејќи знам дека ако верувам во патеката ќе стигнам до крајната 
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дестинација 

Таму каде што нема крајна цел таму е љубовта 

Премини го житното поле таму каде што нема патека. 

Денот кога сите патишта ќе бидат отстранети од Гугл Мапс, 

тогаш ти ќе биде пронајден 

Да видиме колку ти е широка раната на раката сега. 
 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска  

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Хакија Кариќ (Босна и Херцеговина)      Hakija Karić (Bosnia and Herzegovina) 
  

Хакија Кариќ (Паланка кај Брчко, БиХ, 1966) е писател и новинар. Објавил повеќе 
збирки песни и една збирка раскази. Пишува и драми. Преведува поезија од германски и 
македонски јазик. Наградуван. Учесник на повеќе културни фестивали во БиХ и во 
странство. Дипломирал во 2017 год. на Меѓународниот универзитет во Брчко, одделение за 
Психологија. Живее и работи во Франкфурт.  

 

УДК 821.163.4(497.6)-1 
 

ПРОСТИ МИ (ГРАДУ) 
 
Се менуваме 
брзо и вечно 
а Ти 
незабележливо 
 
Ни изминува времето 
На нас 
Немите шетачи 
За Тебе минливост 
Релативна работа 
 
Прости ни нас 
Што патиме 
Кога ќе залутаме 
 
Не сме свесни 
За Твојата големина 
Додека во копнеж 
Со погледи те прегрнуваме. 
 
 
ГРАДСКИ КРВОТОК 
 
Со неверување и сомнеж 
Се прашувам: 
Дали сум на вистинската адреса 
Отворам врата. 
Кој ли ќе ми побрза во прегратка 
и ќе ми ја стисне трепетната рака. 
 
Дали ќе ме познаат твоите улици, 
Булеварите, излозите, мостовите, чешмите... 
Дали во тебе сè уште има луѓе 
кои те сакаа 
како јас 
но не го пронајдоа вистинскиот збор 
за со него да ја заменат љубовта. 
 
Се навикнувам повторно на воздишка 
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Струјам низ твојот крвоток 
иако знам дека навика е 
Еднонасочен процес: 
Или се навикнуваш или страдаш 
Нешто помеѓу не е возможно. 
 
* * * 
 
Веќе долго време сакам да ти напишам стих 
Но се плашам некој 
Наместо мене  
Да не го напишал! 
 
 
ЛУДОСТ НА ПОТРАГАТА 
 
Лудост е да одиш 
Низ Градот 
Што го нема 
 
Да ги бараш улиците 
кои ги 
изгубиле имињата 
 
Лудост е трагаш 
за изгубените 
спомени 
 
Барајќи  Река 
со пресушено 
корито 
 

Превод од босански на македонски јазик:  

Елизабета Јончиќ 

 

Translated from Bosnian into Macedonian: 

Elizabeta Jonchikj 
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Тин Лемац (Хрватска)                                                                  Tin Lemac (Croatia) 
 

 Тин Лемац (1983, Загреб) докторирал на Филозофскиот факултет во Загреб, а 

работи како доцент на Универзитетот во Задар каде што и живее. Тој е книжевен 

теоретичар и критичар, поет и прозаист. Објавил повеќе научни и стручни текстови во 

бројни домашни и странски научни книжевни списанија, а учествувал и на повеќе 

домашни и меѓународни научни собири. Автор е на пет стручни и научни публикации од 

областа на книжевноста, на три поетски и на една прозна книга. 

 

УДК 821.163.42-1 

TEКСТ 

 

Секој текст е една голема вреќа 

во клунот на вселената. 

Во неа има: 

1. цртежи на нашите болки 

2. овошје на нашите разочарувања 

3. шишиња на нашите надежи 

4. лажици на нашите стремежи 

И така, осамената вреќа стои на крајот од градот и го чека товарниот камион. 
 

 

МАКИТЕ НА ЕДЕН КРИТИЧАР 

 

кога ќе ми здосадат сите теории 

и метатеории на овој свет, 

ќе станам ботаничар. 

Ќе собирам билки, 

ќе ги пресувам во хербариум, 

ќе ги полнам перниците со нив, 

ќе ги носам во чанта од лен. 

ќе знам сѐ за спорите, 

за клетките и гаметите. 

ми се здосади веќе постојано 

да бдеам над нечии мисли. 

па да мислам како текстот 

го има измамено контекстот 

и зошто сѐ човечко 

не се случува како нечовечко. 

јалово е човечкото знаење 

додека пеперутките предат сончева преѓа. 

навистина мислам дека кога ќе пораснам 

ќе станам ботаничар. 
 

 

ШТО СÈ МОЖЕ ДА БИДЕ ЧУДНО 

 

Две неизмиени шолји за кафе 

осамени стојат до мијалникот. 
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Покрај нив 

валкана чаша, 

шише со масло 

и празен пепелник. 

Светот стои во триесеттата секунда 

и почнува да танцува по вертикалата на вечноста. 

Во далечината се слушаaт деца 

и небото ги одвиткува пејзажите 

на пустинскиот чај. 

Во текстот нема мерка само тој 

кој цел живот 

ора само една бразда. 

 

 

УТРЕ 

 

ќе патувам на 

огнена земја. 

в торба ќе си ја земам осаменоста 

и две јаболка. 

едното ќе го изедам по пат, 

а другото ќе го фрлам на небо. 

мислам дека таму живеат 

осамените луѓе кои 

ги полнат кошниците со житото на спасот. 

танцуваат покрај разрушените куќи. 

мечтаат како јас секое утро  

појадувам букви. 

морам таму да појдам, итно, 

сакам да напишам песна 

за сулфурниот остров.  

 

Превод од хрватски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска  

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Зу Лианан (Кина)                             Zou Lian’an (China) 
 

 Зу Лианан е познат современ кинески поет, роден во 1958 година во Хунан. 
Извршен уредник е на “Elegance”, главен уредник на “Poetry Circle” и извршен 
претседател на Xiangtan Literature Research Association. Има добиено повеќе награди 
меѓу кои Кинеската награда за проза, Златната награда за светска кинеска литература и 
Награда за постигнување во областа на литературата доделена од владата. Дел од 
нековите дела се преведени на англиски, француски, јапонски, германским италијански, 
грчки, виетнамски и на други јазици. Автор е на неколку поетски книги како што се: 
Wandering Love Songs, Pain of Love, Selected Poems of Zou Lian’an, Hidden Pain of the 
Earth, една долга поема со наслов Fugitive и една прозна книга Lasting Nostalgia.   
 

УДК 821.581-1 

ВАЗА 

 

Еден стар крвоплукачки бунар 

плука неколку цветови 

од пролетта којашто има само малку заедничко со љубовта или омразата 

 

Убавината заробена од порцеланот со измама и со сила 

е место со кое естетичарите прават 

виртуелна сцена 

 

Една песна исполнета со весели зборови 

Е магепсана од крвта и розата или 

нешто друго неискажано 

 

Естетиката која ја избегнува суштината на животот 

Ќе заврши скршена од еден чин во животот 

Оставајќи само 

рушевини од славата 
 

 

ТЕМНИНА 

 

На сред бел ден 

Една темнина демне во телото 

Може оптички да се зголеми 

Математички да се намали 

Или да се интерпретира преку негативна или позитивна енергија 

 

Пред чудниот предлог 

Научниците и политичарите 

Ќе застранат заведени од душата 
 

Превод од кинески на англиски јазик: 
Ши Јонгао 

 

Translated from Chinese into English: 

Shi Yonghao 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 188 

 
 Ши Јонгао (Shi Yongha) е преведувач, научник и вонреден професор на Шандонг 

Универзитетот за финасии и економија, наставник со полно работно време во МТИ 

програмата, уредник на Rendition of International Poetry, извршен уредник на одделот за 

преведување на Poetry Hall (американско билингвално поетско списание). Има објавено 

стотици песни во списанија, како и книги во негов превод. Во 2020 ја добил наградата за 

најдобар преведувач (6th Contemporary Chinese Poetry Award) 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Кетлин Марис Палтринери (САД)                    Kathleen Maris Paltrineri (USA) 
 

 Кетлин Марис Палтринери предавала англиски како втор јазик во Мадрид. 

Дипломирала на новинарство и масовни комуникации и меѓународни студии на Државниот 

универзитет во Ајова, а магистрирала на пишување поезија (an MFA in Poetry) на 

Универзитетот во Њу Хемпшир. Нејзините песни се објавени во следниве списанија: 

Painted Bride Quarterly, ILK, Alice Blue Review, Thrush Poetry Journal и др. Таа исто така 

работела како редактор на поезија во Barnstorm. Пред да се вработи на Институтот за 

светска политика (IWP), предавала англиски како втор јазик на Универзитетот во Њу 

Хемпшир. 
 

УДК 821.111(73)-1 

 

1- Венера 

 

Колку пати сум помислил дека си 

НЛО           покрај овој нов океан 

Ја крадам твојата планета    ми треба твојата светлина       вонземјани 

не ме успаа            туку анестезиологот 

мојот бубрег             партнерот              сега го нема 

сето тоа е минато             мојот сопруг е мртов 

споменот за него е преточен                 тријам танин во мојата ноќна кожа 

заљубена сум сега                               опијанета од забите на еден маж 

ми рекоа       дека ниту љубовта не може да ги излечи осамените       во Шпанија 

има многу жени чие име значи душа 

Моето име значи воин                   чистокрвен воин 

Јас сум цветот                    и неговиот отров 

Јас сум сама          заљубена              слушни го 
Ѕвекот на нашите магнетни екстремитети упатени кон твојата светлина 
 
 

2- Следно 

 

твојот лексикон: дрвја. 

разоткриена срна  

бело бело на брезата. 

мојата коса: кора од хартија: со која се врзуваш. 

планинарење топлес е нешто? 

домот не е место не е 

место, туку е јапонска црвенoперка: 

уста од хризантема: 

проголтани свадбените лушпи од школки. 

сонувам едно потонување: длабок слив. 

нозе само како некои стапчиња. 

* 

— 

со Aнамска рака: кафе: млеко. 

дојди. облечи се во облаци против минусот. 
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сонцето: засенува сè. 

се следиме еден со друг. две големи стапала во снегот. 

митот за нас изумира и станува 

мешунки од млечна трева: нераспукани: две врапчиња. 

ветрот го турка замрзнатото езерце со алги како молитва 

* 

— 

голтам акценти: на камелеонски начин. 

тага се очекува кога сето ова потекнува од жена. 

види: од плимата и осеката излегуваат солени барски треви. 

од ветрот, се напнувам да слушнам. дали е тоа конгрес? 

или јато гуски? колку фин конгрес би направиле гуските. 

Овде долу во нашата засебност, опасно е. 
до сега, не си ја допрев силата. 
 
 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Силвана Нешковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Silvana Neshkovska 
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Иво Мијо Андриќ (Хрватска)                   Ivo Mijo Andrić (Croatia) 
 

Иво Мијо Андриќ е роден во 1948 година во Чаниќи, Тузла. Тој е поет за деца и 

возрасни, раскажувач, афористичар, драмски автор, книжевен критичар и есеист е една од 

најинтересните и провокативни личности во хрватската книжевност. Присутен е во најзна-

чајните списанија и весници во Хрватска и Босна и Херцеговина. Голем број знаменити 

писатели и книжевни критичари најпофално пишувале за неговото богато творештво што 

се одликува со модерен творечки сензибилитет, убав јазик и стил, со постојано нов и авто-

хтон свет што сегашноста ја одразува како филозофија на минатото и иднината. 
 

УДК 821.163.42-32 

 

ЗАДУШНИЦА 

 

Пред Задушница Милка и јас редовно го посетуваме гробот на нашата ќерка 

Марија. Тука на пренаселените гробишта во Мирошевац се мешаме со 

илјадници други луѓе кои ги посетуваат своите најдраги, се молат за нивните 

мртви души и своите живи спомени. 

 Кога и да одиме на гробишта, или кога размислувам за нив, се обидувам 

да ја потиснам од главата причината за смртта на Марија. Се обидувам да не 

мислам за тоа како нашата ќерка единица, беше жртва на улични дивеења од 

пијани воини, кои поголем број од своите војни заслуги ги остварија препивајќи 

се лути пијалаци по градските кафулиња и кафеани. Многу од нив така, за 

несреќа на народот на кој му припаѓаат, се изборија за високи војни пензии и 

инвалиднини, а вистинското боиште искрено не го виделе ни го почувствувале. 

За среќа, далеку е поголем бројот на оние што со пушка во рака ја бранеа и 

ослободуваа оваа убава но, по многу нешта, тажна и сиромашна земја. Кога ќе 

помислам на нив, си ја олеснувам душата и го враќам сеќавањето во нормални 

човечки рамки. Во тие рамки го гледам светот онаков каков навистина е, без 

сиви или темни нијанси кои со години ме прогонуваат и мелат како тешки 

воденички камен. 

 И оваа есен Милка и јас подранивме за да ја избегнеме попладневната 

гужва. Денот е матен еднакво како и нашите мисли и души. Облаците се 

тркалаат над градот, преместувајќи ја својата врнежлива содржина од исток на 

запад и од север на југ. Понекоја капка се пдлепува од нивните намуртени 

трепки, баш како што се слизнуваат солзите од рабовите на нашите растажени 

очи. Мојата Милка испушта солзи штом го преминуваме куќниот праг и кога 

зачекоруваме на влезната врата од гробиштата. Тоа трае така со години и 

никогаш не се менува, без разлика какво време и расположение не следеше. 

Нејзините солзи ги повлекуваат и моите и двајцата така, со книжни марамчиња 

во рацете проаѓаме покрај зимзелените како две подвижни тажни врби, кои 

немаат никого на овој свет освен сопствените потопени сенки. 

 На гробот приоѓаме внимателно и тивко, настојувајќи со ни едно 

движење да не ја нарушиме настанатата гробна тишина. Милкините очи се 

црвени од солзи, а изразот на нејзиното лице оддава непрегледна и длабока 

болка. Чекорам побавно за чекор два зад неа, за да поминеме полесно помеѓу 

начичканите гробови. До гробот на Марија, од десната страна е раскошен 

споменик на седумнаесетгодишно момче кое загинало во сообраќајна несреќа. 
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Невнимателните родители, за одличен успех во средно училиште, му купиле нов 

автомобил што го одвел во смрт. 

 Секакви зли судбини испреплетени се на гробиштата. Во нејзината земна 

утроба многу се оние кои прерано ги завршиле своите животни патувања. 

Брзањето и невниманието, омразата и љубомората, злото и безнадежноста 

однеле многу луѓе, пред да им дојде зададеното време, во ладниот земјен свет. 

Згаснале како што згаснуваат свеќите кои, одма по доаѓањето до гробот, ги 

палам во просторот наменет за таа цел. Потоа ја заменувам истрошената 

батерија во стаклената светилка која, како програмирана светулка, трепка по 

неколку месеци. Милка за тоа време од платнената вреќичка вади крпи и 

пластично шише. Од нејзините раце го земам празното шише и заминувам до 

чешмата каде го полнам со вода. Попатно ја искористувам приликата да ги 

измијам очите на кои се зафатила солена солзна патека која што ми го намалува 

веќе смалениот видик. Ладната вода за неколку моменти ми го изострува 

погледот, така што јасно ги гледам буквите на соседните споменици. 

 Со натопената крпа Милка и јас, како две сирачиња, внимателно го 

бришеме секој сантиметар од споменикот. Благо со топлина на родителска 

љубов ја симнуваме прашината и паднатите есенски лисја. На избришаната 

површина, повремено ќе падне по некоја Милкина солза што таа ја брише со 

нежни движења, трудејќи се јас да не го забележам тоа. Таа на секој начин 

настојува да ја сокрие својата болка, за да се покаже поцврста отколку што 

навистина е. Додека ја чистам мраморната плоча, низ главата ми струјат мисли 

од минатото. Се присетувам како некогаш сè беше подобро отколку што е сега. 

Кога беше жива нашата Марија, за Задушница одевме на гробовите од нашите 

родители, пријатели и познаници. Сè беше тогаш поподносливо и побезболно. 

Животот се чинеше поубав, дури и на ова место каде нема живот. 

 Се присетувам на својот татко и мајка чии што гробови се далеку во 

Лика. И нив утре ќе ги посетиме. Така се договорив со соседот Петар, кој со 

автомобилот ќе оди на гробовите од своите родители. Рано наутро Милка и јас 

ќе бидеме со него. Попатно ќе навратиме на гробиштата во Јаска, каде се 

закопани нејзините родители. И таму ќе запалиме свеќи, ќе се помолиме за 

нивните добри души и ќе продолжиме  спрема Лика. 

  Нашите јадни животи се сведоа, во главно, на овие тажни пригоди кои 

не спојуваат со драгите личности кои нè создадоа и кои ние сме ги создале. Се 

наоѓаме од едниот до другиот ден на Задушница. Од едни до други гробишта на 

кои се засеани коските од нашите сакани лица. На гробиштата во Мирошевац 

еден ден ќе завршат и нашите тела кои денес ете се борат со спомените и 

болката за најсаканото суштество. За некоја година, или нешто повеќе, ќе се 

најдеме на исто место. Во свет без надеж, емоции и сурова реалност. Денес се 

уште сме, а утре вече, че бидеме дел од нечии спомени. Свои немаме да не 

жалат, али во спомените на некои нас драги луѓе ќе има место и за нас, барем за 

некое време. 

 После, откако го завршивме чистењето на гробот и поставувањето на 

букетот свежо цвеќе, седнавме на мраморната клупа и долго молчејќи се 

гледавме. Милкиниот поглед притоа се вперуваше кон земјата. Го гледам 

тмурното небо, пробувајќи да проценам дали ќе прекине или не поројниот дожд. 

Дождот, за среќа, се воздржуваше, покажувајќи така разбирање за сите нас кои 

сме окупирани со уредување на гробовите. Пробувам да пронајдам зборови со 
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кои би ја прекинал тишината што како несакан странец се вовлекла во нашите 

мисли. Не пронаоѓам ништо што би одговарало на моментот во кој се наоѓаме, 

па затоа изговарам реченица оттргната од работ на облаците. 

 – Изгледа дека дождот ќе нè заобиколи. Уште од утрина мириса на 

дожд, а небото се воздржува да не ни го расипе денот.   

– Овој ден е расипан сам од себе, процедува Милка со стиснати заби. – 

Каква пригода, такво време. Бог единствено ни се смилува, нè чува од солзите.  

– Какво ли ќе биде времето утре? – ѝ упатувам неодредено прашање, 

додавајќи како доволно не сум ја следел временската прогноза на вестите.  

– Ноќва најавија дожд, а утре разведрување. Можеби ќе нè послужи 

среќата сè да завршиме без попатни проблеми.  

– Не се грижам за патот. Петар е добар возач и ќе не одведе сигурно и 

таму и ваму. Тој често патува за Лица и го познава патот, како што ја познава и 

улицата во која живее. 

 – Од овде ли ќе купиме свеќи и цвеќе за твоите и моите, или тоа ќе го 

направиме попатно? – ме праша Милка, настојувајќи да ја разреши и таа дилема.  

 – Можеме и од овде – одговарам. – Цените се исти, за да нема потреба 

да застануваме по пат.  

– Ете што е животот – ѝ се откина длабока воздишка на Милка. – Денес 

си, утре повеќе те нема.  

– Таква е човечката судбина – одговарам, обидувајќи се да ја ублажам 

тежината на нејзините зборови. – Бог одлучува за сè. Тој одредува кога ќе нè 

одведе на оној свет.  

– Не е баш сè во Божји раце. Многу зависи и од нас. Кој се чува и 

среќата го следи. Така продолжува животот до природниот крај.  

– Така е, али Божјата е сепак последна. Против неговата волја не се 

може.  

– Бог ја почитува човековата волја ако не е спротивна на неговата – 

велам после кратко размислување. 

Внимателно го избирам секој збор, бидејќи на местото на кое се наоѓаме, секој 

изговорен збор има двојна тежина. Милка ме гледа со сожалување. Плачот и 

виси на лицето, како што темните облаци висат на ниско распнатото небо. 

неколку капки дожд паѓаат околу нас. Стануваме речиси истовремено. Милко 

долго гледа во сликата од ќерка ни, кажувајќи ја последната молитва пред 

простување. Ги собирам расфрланите работи околу гробот и наскоро 

заминуваме спрема излезот од мирошевските гробишта. Нè следат дождовни 

капки кои паѓаат на мраморната плоча, правејќи нејасен плесок од звуци. Го 

отворам чадорот и со неговиот поголем дел ја заштитувам Милкината фигура. 

 – Нема да купиме од овде ни свеќи ни цвеќе – вели Милка фаќајќи ме 

под рака, за да остави делот од чадорот за моето лево рамо. – Подобро е да 

побрзаме до автобуската станица. Да го избегнеме поројниот дожд. 

 – Можеме тоа да го направиме утре. Пред секои гробишта може да се 

купи се што е потребно за гробот на родителите – велам, забрзувајќи го чекорот. 

Есенскиот пороен дожд се спушта на североисточниот дел од 

градот. Низ тесната капија од гробиштата во Мирошевац забрзано 

поминуваат подранетите посетители. Едни заминуваат кон паркираните 

автомобили, а другите спрема најблиската автобуска постојка. Зад овие 

другите брзаме и ние двајца, задлабочени секој во своите мисли. Моите 
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мисли во овој дождлив момент се свртени кон животот. Мислите на 

Милка, верувам, се занимаваат со бесмислата на смртта која се расфрла 

секаде околу нас. Таква смрт ѝ се случи на нашата ќерка, чија сенка нè 

следи и кога врне дожд, и кога грее сонце. Кога зазорува и кога се 

спушта долгата бессона ноќ. И Милка, и јас заробеници сме на 

неизбришливи мисли за човечките страдања, кои ќе не следат до 

моментот кога двајцата ќе ѝ се придружиме на нашата ќерка на оваа 

вечна мирошевска адреса без број и кодни животни ознаки. 

Густиот есенски пороен дожд се шири насекаде околу нас. Ладна, 

пепелава магла ги натопува нашите веќе ладни и до солзи натажени 

души. 

 
 

Превод од хрватски на македонски јазик: 

Елизабета Јончиќ  

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Elizabeta Jonchikј 
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Жарко Милениќ (Босна и Херцеговина)     Žarko Milenić (Bosnia and Herzegovina) 
 

Жарко Милениќ (Брчко, 1961) објавил триесет книги поезија, проза, книжевна 

критика и есеи. Негови книги објавени се и на македонски, украински и ерменски јазик.  

Наградуван е во регионот и во странство. Преведува книжевни и други дела од англиски, 

руски, македонски, бугарски, словенечки и украински јазик. Учествувал на книжевни и 

преведувачки манифестации во низа земји. Живее во Брчко и Москва. Главен уредник e 

на списанието за литература, театар и култура „Сусрети“ од Брчко. Сега е на докторски 

студии по руска книжевност во Москва. 

 

УДК 821.163.4(497.6)-32 

ДАРОВИ 

 

Кога нашиот вујко Матија, кој живееше во Белгија, се ожени, сите очекувавме 

дека ова лето ќе дојде на годишен одмор со својата сопруга. 

 Татко ми, на веста за женидбата на вујко ми само рече: 

 - Тоа кај Матија е како „добар ден“. Тој се женеше веќе неколку пати. Ни 

самиот не знае колку! 

 Слушајќи го тоа, мама се налути и му плесна на својот сопруг: 

 - И твојата сестра сто пати се омажи! 

 - Се омажи само три пати, а на брат ти ова му е шести брак! 

 - Не е вистина! 

 Сепак оваа година вујко Матија дојде сам од Белгија, но му се придружија 

и многубројните роднини на неговата жена. Беа барем дваесет и дојдоа од некое 

место за кое никогаш не сме слушнале. 

 Останаа еден ден. Веројатно затоа што немаа каде да преноќат, а беа 

скржави да платат соба во хотел. Во тој еден ден изедоа јагне на ражен и испија 

повеќе гајби пиво и сокови. Всушност тоа и не беше јагне, како што велеа сите, 

туку млада овца. Но, не е важно дали било јагне или овца. Ми беше жал за него. 

 Ми беше жал и за гумената топка што ја дупна најмладиот од гостите кога 

ја фрли на оградата од жица. Минатата година, вујко Матија на мојот брат 

Младен, вљубеник во фудбал, му донесе таква топка. Младен на вујко му рече 

дека би сакал да има фудбалска топка и мислеше на кожна топка какви што во 

тоа време беа многу скапи и каква што немаше никој од нашите другари. Вујко 

од Белгија му донесе најевтина топка, што ние ја нарекувавме „гумената“. 

 За среќа, оваа година, нема да ни дојдат на гости многубројните роднини 

на новата сопруга на вујко ми, но и овој пат не доаѓа ни таа. Причината за 

нејзиното недоаѓање вујко Матија ѝ ја раскажа на сестра му, нашата мајка. Ние, 

пак, не се осмеливме да ја прашаме да ни каже и нам. Знаеме што ќе речеше. 

Дека не мора да знаеме сè. 

 Вујко Матија дојде повторно сам и донесе голема торба како и минатата 

година. Минатата година ми подари апарат за прикажување слајдови налик на 

двоглед. На слајдовите имаше фотографии од Брисел, главниот град на Белгија, 

во кој живееше вујко Матија. Вметнуваш во отворот картон со слајдови и потоа 

го гледаш. Кога ќе притиснеш на прекинувачот, се појавува следната 

фотографија. Многу пати ги прегледував тие слајдови. За мене, тогаш, Брисел 

беше најубавиот град на светот. Би дал сè да можам сето тоа да го видам во 

живо. 
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 Дарко, кој седеше со мене во иста клупа, не го сметаше за вреден тој 

апарат. Но, мене многу ми се допадна дарот од вујко. Немаше да ми се допадне 

ако не ми донесеше ништо. 

 Оваа година вујко ги дели даровите според пописната листа што ја 

составила неговата жена Соња. Листот на кој е пописот на даровите го чита 

вујко Фрањо. Откако вујко Фрањо ќе прочита што е наменето за одреден 

роднина, вујко Матија го пронаоѓа тоа што е прочитано, го вади од торбата и 

свечено му го предава на оној кому му е наменето. 

 Милан и јас со нетрпение очекуваме кога ќе дојдеме на ред. 

 Тато и оваа година доби бела кошула и вратоврска. Знаеме дека нема ни да 

ја распакува кошулата бидејќи не носи такви кошули. Вратоврска никогаш и не 

носел. Со вратоврска сме го виделе само на една фотографија. На зголемена 

фотографија од венчавка. Дури неодамна од тато дознавме дека тој и мама не се 

ни фотографирале на венчавката. Дека тоа е фотографија составена од нивни две 

фотографии од пред венчавката. Дека тој на таа фотографија и не носел 

вратоврска туку дека таа е отпосле додадена. Како - не ми беше јасно. Веројатно 

била нацртана. 

 Конечно и нам ни дојде редот. Вујко Фрањо чита: 

 - За децата по една вреќичка бонбони! 

 Милан и јас не можеме да си веруваме на ушите. Зарем само по една 

вреќичка бонбони од вујко ни од Белгија?! 

 Вујко Матија пребарува по скоро испразнетата торба и не ги наоѓа 

бонбоните. Му вели на својот брат Фрањо: 

 - Нема... 

 - Што нема? 

 - Нема бонбони. 

  Фрањо не вели ништо и продолжува да чита: 

 - За баба Мирослава пешкир... 

 Есента дознавме дека вујко Матија и невидената вујна Соња се 

разделија. Милан и јас не ја прашавме мама која беше причината за тоа. 

Сметавме дека вујко Матија ја оставил Соња затоа што е скржава. 

 

Превод од хрватски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Билјана Миловановиќ Живак (Србија) Biljana Milovanović Živak (Serbia) 
 

Билјана Миловановиќ Живак родена е во 1972 г. во Пожаревац (Србија). Автор 

е на книгите со раскази „Два дена без Марта“ и „Лососот плови спротиводно“, на дра-

мата „Непотребен трач“, како и на книгите поезија „А каде сум јас, и зошто тука?“ и 

„Лирското копиле и баба-тетките“. Уредник е на книжевното списание „Браничево“. 

Преведувана е на англиски, француски, руски, украински, германски, словенечки, грчки, 

македонски, влашки и бугарски јазик. Држи работилници за креативно пишување во 

библиотеки, во рамки на курсеви, во средни училишта и на факултети. 
 

УДК 821.163.41-1 

ТИ, МЕЃУТОА 

(На Милош Црњански и сопатниците,  

по повод стогодишнината од објавувањето на Стражилово) 

 

ОБРАЌАЊЕ КОН НЕМИНОВНАТА 

 

ТИ, МЕЃУТОА, СТОИШ НАД ШИРОКАТА РЕКА 

 

Во тебе ја нема мојата човечка тага. 

Ти имаш стрелачки поглед прав и нем. 

 

За реката долга и длабока понесов цреши 

За Милош, кога ќе го сретнам, да му дадам цела рака 

 

И за скелеџијата имам, верувам дека со црешите 

Ќе можам да го заменам златникот кој на челото го немам 
 

 

КУЛИ ВО ВОЗДУХ И МОРСКА ПЕНА 

 

Животот човечки, 

Што е? 

Во големата експлозија на лентата што ја замислуваме 

Како вечен пат, се репетираат нашите тела 

 

Ќе се сретнеме повторно, сите ние, 

Во голема експлозија 

 

И Роза на убав германски зборуваше 

Ќе се сретнеме повторно, во езерото 

Ти ќе бидеш лотос, јас ќе бидам цвет 

 

Расцветани цреши собираме во магла 

На Суматра летуваме на сон  

Стражилово нестрпливо нè чека 

 

А ти доаѓаше по мене веќе повеќепати 

Како не ти здосадив веќе?  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 198 

Има и други. 

 

Ме сакаш, и мојот глас и благиот насмев 

И храброста моја луда во која се 

Вљубуваат мажите,  

 

Најмногу ги сакаш храбрите,  

нели? 

 

 

ВРСКИ И ВРСКИЧКИ 

 

Само да знаеш, десктопот ми го красат 

Томас Ман и Херман Хесе,  

Првиот во бермуди, со беретка, 

Другиот на скии, со качкет, 

Ќе се заземат за мене,  

Таму, од другата страна. 

 

Нема да дозволат на Волшебниот брег  

Прерано да стивнам, 

Иако го имам лицето и плетенките  

На Клавдија Шоша. 

Нема да дозволат во  

Степски волк да се претворам 

Иако го цитирам Хари  

И Јунг го сонувам ноќе. 

 

Само да знаеш,  

Крлежа ме посети На работ на разумот 

Кафка се зазеде за мене во Процес, 

Двајцата се на мојата страна,  

Тие се мојата порота. 

 

Нема да мислам на тоа  

како се заврши сè во книгите 

Тоа за мене е небитно,  

битен е патот што го минувам 

 

А друго и друго, мила моја Смерти,  

Сите тие премногу ме сакаат за да ме пренесат преку 

Пред да ги завршам своите процеси на овој свет 

И на својот брег, во свое време, под земја да легнам 
 

Превод од српски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 
 

Translated from Serbian into Macedonian: 
Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Аксинија Михаилова (Бугарија)                Aksinija Mihailova (Bulgaria) 
 

Аксинија Михаилова (1963) е поетеса и преведувач. Пишува на бугарски и 

француски јазик. Една е од основачите на литературното списание „Ах, Марија“. Автор 

е на 7 поетски книги на бугарски и 2 на француски јазик. Има објавено книги со избрани 

песни на словачки, арапски, италијански, романски и литвански. Нејзините песни се 

објавени на 19 европски јазици, како и во Канада, САД, Мексико, Колумбија, 

Австралија, Египет, Јапонија и Кина. Има преведено преку 35 книги поезија и проза. 

Добитник е на државните награди за поезија „Христо Фотев“ и „Милош 

Зјапков“ за „Откопчување на телото„ (Жанет 45, 2011), „Иван Николов“ за „Смена на  

огледалата„ (Жанет 45, 2015), како и две од најпрестижните француски награди за 

поезија - Гијом Аполинер 2014 за Ciel à perdre (Галимард) и Макс Џејкоб 2020 за Le 

baiser du temps (Gallimard, 2019). Михаилова е добитник и на две меѓународни награди за 

превод во 2009 година - Годишната награда на Сојузот на литванските писатели и 

наградата во името на летонскиот поет Александар Чакс. Таа, исто така, беше наградена 

со највисоката почест на Република Летонија - Витез на Орденот на трите ѕвезди. Живее 

и работи во Софија. 

 

УДК 821.163.2-1 

& & & 

 

Кога нема леб во куќата, 

човечиња од глина правам, 

со плунка, 

по двајца ги лепам 

додека целосно не останам без здив. 

Потоа ја вклучувам рерната. 

 

Малкумина од нив преживуваат 

а ова е уште повеќе ја руши  

теоријата за нашето божествено потекло. 

 

За утеха 

Се грижам за уредување на масата. 

 

  Најнискиот дел од небото (FBL, 2008) 

 

& & & 

 

Птица преселница со луд компас 

во срценцето, 

сè уште не разбираш каде е дома, 

дали заминуваш или ќе се враќаш, 

додека стоиш на перонот обрастен со лајкучки. 

 

И талкаш 

помеѓу воденицата и насипите, 

помеѓу ридот и тополите покрај реката, 

во каменоломи за песок и напуштените куќи. 
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Па 

помеѓу планината и корпите за ѓубре, 

помеѓу книгите и поштенското сандаче, 

во грлото на градот 

и неколку зависности. 

 

Насекаде во куќата, 

никаде во себе. 

 

                                                   Менување на огледалата (Џанет 45) 

 

& & & 

 

Понекогаш белината доаѓа 

во форма на стапица, 

што ангелите на зимата 

ти ја позајмуваат на неколку дена, 

доволно за да ве потсетат 

на бојата на душата, 

од што да се разделиме 

за повторно да го посакаме светот. 

 

Јануари ги раширил своите ледени витражи 

од паркот во населбата до гробиштата градски. 

Со часови стоиш покрај прозорецот  

и со здивот правиш проѕирка. 

Облаци од гладни гаврани 

Се вијат над сенишните врвови 

на дрвјата - се креваат 

и се спуштаат, 

кобниот им вик 

го буди малото гавранче 

на твојата тага 

а грчењето на композицијата на возот  

ита кон гробишта 

на шините видливи само за неа, 

за да го сподели житото со мртвите. 

 

А ти стоиш на прозорецот, 

додека не се претвориш во леден витраж 

со проѕирна дупка 

во средината. 
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РАЗЛИЧНИТЕ ВОЗОВИ 

                             на брат ми Михаил 

 

Пак сè е исто 

кратко по средината од животот. 

Купуваме јаболки 

од пазарот до станицата, 

килограм пченка за сеидбата на тато, 

три корени петунии за мама. 

 

Петнаесет минути собираат 

неколку заеднички саботи 

на различни перони. 

И додека ја разбрануваме тишината 

на дното на пластичните шолји за кафе, 

цветовите на петунија растат 

како селски камбани 

и долго стенкаат тажно над покривите, 

двапати за мама, три пати за тато, 

пченката  се извиши до небото, 

и таму уморен брод 

се обидува да го скине 

синџирот од облаци. 

 

Кога на разделба 

ме гушкаш,  

во прецутенoтo синило 

на очите твои, 

Гледам дека веќе ништо, 

освен крвта наша 

не е исто. 

 

Превод од бугарски на македонски јазик: 

Борче Панов 
 

Translated from Bulgarian into Macedonian: 
Borche Panov 
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Власта Младеновиќ (Србија)                Vlasta Mladenović (Serbia) 
 

 Власта Младеновиќ е поет, книжевен критичар, есеист, антологичар и човек од 

културата. Ги уредува списанијата „Развиток“ и „Библиопис". Тој е еден од основачите на 

Балканските средби на книжевниците. Зад себе има над 20 стихозбирки преведени во 

Италија, Романија, Франција и Египет. Член е на Српското книжевно друштвo. 

 

УДК 821.163.41-1 

БУКА ОД ФЕЈСБУК И ГЛАСОТ НА ОСАМЕНОСТА 

 

ДРАИНЧЕВАТА КОБ (од балканската ветроштина) 

 

Ништо не се променило тука 

сѐ уште за нас се плука, 

 

нек судба нѐ следи клета 

нек нѐ плаши на сред светли лета. 

 

Удираат топло-ладни секавици  

никој веќе не слуша птици 

 

и птиците убиваат, зарем не, 

сѐ е сведено на денови пазарни, 

 

на акција се продава и тело и душа, 

кој ли уште поезија ќе слуша. 

 

Залудно поетот за слобода чезнее и во неа зјапа 

сегде има граници на балканската мапа 

 

 

САМО ПЕСНА И НИШТО ДРУГО 

 

„Стојам сам. И срцето за Бог знае.“ Јеромонах Роман 

 

О, песно моја, не ми личи 

за тебе да зборувам, 

секој мој збор е вишок 

додека пеам јас горам. 

 

Оган сум и ништо не сум, 

сѐ друго друго е лажно, 

ќе покаже времето, навистина, 

единствено тоа е важно. 

 

Се будам од длабок сон што трае 

зашто пеам – Бог знае 
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ВАРВАРИТЕ СИГУРНО ЌЕ ДОЈДАТ 

 

Варварите сигурно ќе дојдат, 

на Кавафис му велам, 

но не се тие најлоши, 

полоши се тие 

Атињани мрзливи, 

што на Агора 

филозофираат, удираат 

празна слама 

додека огнот гори, 

сипаат зборови 

од шупливо во празно. 

О, сѐ е поразително. 
 

 

ГЛАВНА ВЕСТ: ПОЕЗИЈА 

(м. г. на Канија) 

 

Штом се разбудам, за интернетот се фаќам. 

Читам утрово, главна вест. 

Поезија. И тоа моја. 

Се исплашив, застанав за миг, стојам 

од каде поезијата може да биде важна, 

мора да е вест лажна. 

Да, зборови се тие мои, 

признавам, песната во бои, 

светлина, буквите треперат, 

остварување на соништата. 

Поезијата сепак постои. 
 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 
 

Translated from Serbian into Macedonian: 
Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Алеш Мустар (Словенија)                         Aleš Mustar (Slovenia) 
 

 Алеш Мустар (1968, Љубљана, Словенија) е поет и преведувач. Дипломирал 

англиски јазик и книжевност, како и педагогија на Универзитетот во Љубљана, а 

докторирал од областа на романската драматургија на Универзитетот во Букурешт, 

Романија. Преведува романска и македонска книжевност на словенечки јазик. Ја објавил 

поетската збирка „Суд(бин)ско толкување“ (2005), која беше номинирана за најдобра 

дебитантска поетска збирка, препеана на македонски (2007) и на англиски (2008). 

Неговата втора поетска збирка „Средни години“ излезе при Центарот за словенечка 

книжевност во Љубљана во 2017 г. и беше номинирана за најголемите поетски награди 

во Словенија „Јенко“ и „Вероника“, а од страна на критиката беше избрана и за 

критичко-поетскиот фестивал „Прангер“. Препеана е на македонски (2019) и романски 

јазик (2021). Неговата трета поетска збирка „К(о)роника“ беше избрана за објава на 

конкурсот за нова поетска збирка на издавачката куќа „Куќа на поезијата“ во 2021 год. 

Неговите песни се застапени во повеќе антологии, а учествувал на поетски читања и 

фестивали во САД, Данска, Чешка, Холандија, Романија, Македонија, Хрватска и др. 

Алеш Мустар се занимава и со алтернативен театар.  

 

УДК 821.163.6-1 

ПРЕГРАТКИ 

 

Кога би бил сликар 

би бил Сафет Зец.  

Жешка јунска сабота, 

градот пулсира, 

морето е мирно, 

многу риби во водата 

и во чиниите.  

Вино колку сакаш, 

пиво, 

коктели, 

бучава, 

смеа, 

сонце...  

А во театарот „Тартини“ 

пекол.  

Насликани ликови  

на мултикултурна двојка 

покосена од снајперист 

среде војната во Сараево.  

Нивната последна прегратка.  

Љубезната продавачка на билети на влезот 

ненаметливо ми ја објаснува заднината.  

Внатре, пак, надмената водичка 

што не верувам дека е и кустос, 

ги дочекала своите гласни пет минути 

и не се обѕира на пиететот.  

Во групата туристи што зборуваат на германски 

една жена дури и ја фаќа смеа 
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и првпат во животот не ми е жал 

што не го научив јазикот.  

Одвај чекам 

групата да си замине, 

но мирот не трае долго.  

По некоја минута водичката се враќа 

со тукашен пар 

и по којзнае кој пат ја издрдорува 

приказната за Адмира и Бошко.  

Потоа почнува да брбори 

за бутички туризам 

и да треска нешто 

за културен менаџмент.  

Испарувам надвор 

и љубезната продавачка на билети ја замолувам 

да ми дозволи повторна посета 

на мира.  

Ниту еден вирус 

не му носи на светот толку зло 

колку отсутноста на Човечноста.  

Долг пат нѐ чека до моралната обнова 

„која е единствена што може да ја симне 

неподносливата завеса на безгрижноста“ 

како што вели Сафет, 

а неговата изложба  

е прв чекор кон тоа.  

 

 

ПРОЛЕТНА 

 

Откако се разбуди природата, 

власта и на градот  

му дозволи  

да стане од сон.  

Младата девојка на суп даска 

и двојката лебеди во кристално чистата Љубљаница 

го навестуваат почетокот 

на новата ера.  

Небаре новогодишни елки, 

осамените улици 

ќе се украсат со живописни сонцобрани 

и со столови и масички за надвор.  

Оживената Љубљана 

повторно ќе биде 

само провинциско гратче 

и нововремските наемни работници 

кои на велосипеди разнесуваат храна, 

ќе си ги одморат преморените нозе. 
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Јас, пак, сериозно почнувам да се сомневам во тоа 

дека за среќа е потребно малку.  

 

 

ДРАГ ДЕДЕ 

 

На Велики Петок 

те однесов  

на претпоследната постојка 

од твојот пат на Крстот. 

Привлечната, црвенокоса 

социјална работничка 

од надстандардниот дом за стари лица 

ми влеа надеж 

дека крајот ќе ти биде убав.  

Додека те носевме  

во инвалидската количка 

по скалите 

во соцреалистичката скопска зграда, 

секој удар на тркалцата 

од назабените скали 

звучеше како забивање  

на клинците во крстот 

и секој тупот 

тропаше врз мојата совест.  

Тоа возење зад комбето 

со натпис Дом за изнемоштени лица 

во кое од достоинство не сакаше да лежиш, 

траеше во недоглед.  

Градината пред домот беше рајска, 

со бујни цвеќиња и фонтана.  

Ми дојде 

решително да ти шепнам:  

„Збогум Деде, 

ваква нека биде и твојата смрт“, 

но зборовите што ги кажав на збогување 

беа потполно банални.  

 

(од поетската збирка „К(о)роника“, Куќа на поезијата, Љубљана, 2021) 
 

Препев од словенечки на македонски јазик: 
Лидија Димковска 

 

Translated from Slovenian into Macedonian: 

Lidija Dimkovska 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 207 

 

Душко Новаковиќ (Србија)                  Duško Novaković (Serbia) 
 

 Душко Новаковиќ роден е 1948 г. во Титоград, денешна Подгорица, Црна Гора. Се 

школувал во Македонија, Црна Гора и Србија. Студирал на Филолошкиот факултет во 

Белград, на групата за југословенска и светска книжевност. Бил уредник за поезија во 

познатите книжевни весници и списанија во Србија и Црна Гора, во времето на СФРЈ и 

СРЈ. Живее во Белград и член е на Српското книжевно друштво, Здруженијата на 

писателите на Србија, Црна Гора и Македонија, како и член на Српскиот ПЕН центар. 

Добитник е на многу книжевни награди за поезија меѓу кои: Змај Јова Јовановиќ, 

Владислав Петковиќ Дис, Даница Марковиќ, Милан Ракиќ, Бранко Миљковиќ, Ристо 

Ратковиќ, Васко Попа, Исток/Запад, Десанка Максимовиќ, Голема Базјашка повеља 

(Романија), Блаже Конески (Македонија), Ѓура Јакшиќ, награда на градот Белград за 

најдобра книга поезија (2008), Златен беочуг КПЗ Србија, Млада Струга (Македонија) и 

др. Застапен е во српски и странски антологии на современа српска поезија. За поетското 

творештво на Душко Новаковиќ објавени се три публикации во Нови Сад, Чачак и Белград 

и неколку тематски блокови во книжевните списанија. 

 Новаковиќ е автор на над дваесет книги поезија. Неговото досегашно поетско 

дело српската книжевна критика го поврзува со еден од најдоминантните правци во 

современата поезија/ со веризмот, кои кај Новаковиќ е амалгамиран со иреализам, 

сарказам, со иронија и со посебен вид гротеска и карикатуралност, нетипични асоцијации 

и воведување на наративна, говорничка нота во структурата на песната. Сето тоа го прави 

овој автор истакнат репрезент на современата српска поезија. 
 

УДК 821.163.4(497.16)-1 

(Од книгата Мојот татко сер Лоренс Оливије) 
 

МИГОВИ 

 

Кога нема тревога 

Лесно доаѓаат и си одат, но кога има 

Кога во трчаница ќе влетаат  

Вцрвенети како патронажен лекар 

Кога стојат или клечат на работ од креветот 

Со потпрено медицинско уво 

На мазните или влакнести гради 

На латински да ја утврдат или запишат 

Општата состојба на уметноста 

Која откога знае за себе и своите својства 

Живее на сметка на туѓи болки 

Дури во тоа е и некако пребирлива и склона на пребирливост 

Па токму затоа и неприродно вечна а кај многу луѓе 

Омилена како стар афродизјак 

Миговите се многу зборливи, Офелио... душо. 

 

Е не се, наспроти рамномерниот двиг на секундарникот 

Кој, дури во збирот на сите градирани поделби на кругот 

Може точно да ги измери 

Сите следни искушенија на денот и ноќта, секој следен страв 

На која било надгледувана личност 

Без оглед на нејзината збунетост што лежи разголена 
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А потоа и на немоќта кога во мозокот ќе ја затекне 

Службената дијагноза на болеста и фазата во која дошла. 
 

Иако секогаш постои шанса пред своето исчезнување 

Со болки или без нив  

Миговите часкум да се потпрат на спонтаната сетилност на јазикот 

И дури да уживаат во неговата еуфонија 

Оти во заокружените часови кога миговите губат од значењето 

Може вистински да се утврди колку некој е слаб, колку запуштен и луд 

Некој недоискажан во исказот на скратеното предупредување 

Внимавај, струја! Внимавај, дупка! Внимавај, мразулец на покривот! 
 

А некој, пак, претходно избањат и пресоблечен во чиста руба 

Убаво избичен, намирисан и намачкан со помада 

Се препушта на сопствената убост пред огледалото 

И нема никакво колебање, бидејќи е со намера да им се додворува на розите. 

 

СО МОЈАТА ПЕСНА ЗА ТЕБЕ 
 

Одвреме навреме во мислите  

Се обидувам да ти кажам нешто 

Нешто што, всушност, се однесува 

На обајцата, но со моја песна за тебе 
 

Не оди. Сето тоа се повторува. И таму  

Се договараш, со шепот, по телефон 

Кај да се најдеме вечер, кукло, во колку часот 

Ќе те разберам ако го прекинеш мамењето, мажот ти е во близина 

Превод од српски на македонски јазик: Лилијана Дирјан 

Translated from Serbian into Macedonian: Lilijana Dirjan 
 

НАТОВАРЕН 
 

Оружјето, кога престана рафално да пука и да се одбива 

Во рикошетот од шлемови на градските пилиштарци и фасадите 

Посакав и јас да земам нешто за себе од остатоците на грабливата војна 
 

Сите навалија на напуштени станови и дуќани и грабаа 

Стрвно, со раширени задници до зјапнатата пулпа на шупакот 

Во бесна желба да не заостанам грабав и дрпав и јас 
 

Држејќи парче лик од покрив, стискајќи го 

И со раце и со заби, нарамен како вреќа 

Прекушут прошаран со срчи вплеткан во мрежа од жици 
 

Возејќи по разурнатиот од град во насока кон блиската челичарница 

На мал камионет со три тркала над кој се беше надвиснал облак од прашина - 

Сервисот на Каин за собирање на секундарни суровини, така на него пишуваше 

Превод од српски на македонски јазик: Лилијана Дирјан и Богомил Ѓузел 

Translated from Serbian into Macedonian: Lilijana Dirjan and Bogomil Gjuzel 
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Виктор Радун Теон (Србија)               Viktor Radun Teon (Serbia) 
 

 Виктор Радун (Теон) е роден 1965 г. во Скопје, Македонија. Од 1991 живее во Нови 

Сад. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 1990 г., магистрирал на Економскиот 

факултет во Суботица во 2003 г. и докторирал на Факултетот за менаџмент во Нови Сад во 

2006 г. Вработен е како професор по екологија, економија и менаџмент на Факултет за 

применета екологија Футура, на Универзитетот Метрополитен во Белград. Пишува поезија, 

проза, есеи и критики и објавува во литературни списанија. Тој се занимава со филозофија и 

студии за иднината. Преведува од англиски и македонски на српски и обратно. Преведен е 

на шпански, руски, арапски, романски, македонски, словенечки и бугарски јазик. Има 

објавено 11 книги, 67 научни и стручни трудови, околу 50 есеи и литературни критики и 

прегледи, 7 учебници и превел преку 30 книги од англиски на српски јазик. Застапен во 

антологијата на српските поети Фигурите во текстот – градовите во фокусот 1-2 (Фигуре 

у тексту – градови у фокусу 1-2), Кораци, Крагујевац, 2019. и во панорамата Поети на Нови 

Сад (Песници Новог Сада), ДНК, 2020. Со Рале Нишавиќ ја приредил меѓународната 

антологија Куќа од камен и сонце (Кућа од камена и сунца) (ИК Бистрица, Нови Сад, 2019), 

во која се застапени авторите на ИК „Бистрица“, Нови Сад. Уредник е на ИК Неопрес 

паблишинг, Београд. Оперативен уредник на списанието Бранковина.  

 Книги: Литература: Јаје једнорога, 2008; Вавилонски водопади, 2012; Чудо Феникса, 

2013; Крв и ружа, 2016; Змија олује, 2019; Манифест камена, 2020.; Филозофија, економија, 

студии на иднината: Конкуренција на нишану, 2008; Светло у човеку, 2017; Храм екстазе, 

2017; Трансхуманизам, будућност без људи, 2018. Член на Здружението на писателите на 

Србија, Друштвото на писателите на Војводина, Здружението на новинари на Србија и 

Здружението на стручни и научни преведувачи на Војводина. Книгата Трансхуманизам, 

будућност без људи, 2018 г. влезе во потесен избор за наградата „Никола Милошевић“. Во 

2022 година ја добил меѓународната награда „Гоцева мисла“ за придонес на културолошката 

мисија, развојот и негувањето на уметноста, науката и културата, како и разбирање и 

соработка меѓу народите. Ел. адреса: vrt.radun@mail.ru; vradun@gmail.com  

 

УДК 821.163.41-1 

(од циклусот „Протекување“) 

 

КАКО ДА ЈА ПРОНАЈДАМ ФОРМУЛАТА 

 

може ли да се пронајде формулата 

за виолетов еликсир 

барокниот графит покажува 

колку зборот недораснал 

на исказот на заратустра 

но на брегот има уште песок 

потокот си течи, не се обрнува 

на моите претчувства 

 

пребирам низ исконските списи 

окружен со прав 

лежам со еони 

како фетус свиткан 

 

да се пронајде зборот 

во обликот се крие изворот 

mailto:vrt.radun@mail.ru
mailto:vradun@gmail.com
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да се измами змејот 

да се подготви гозбата 

на која никој нема да дојде 

освен нас 

 

одамна требаше да ги одсонуваме 

нашите пророци 

како молитва и продир 

газам по срчата 

доста беше молчење 

извик, тоа е мем 

што продира 

во тебе, желна птицо на еонот  

 

 

СКРШЕНО ОГЛЕДАЛО 

 

доцна е за крикот 

артикулацијата почнува 

како песна 

 

во тебе 

ја спознав својата внатрешност 

 

го видов скршеното огледало 

формулата јас сум оној којшто сум 

изгазена е 

ја повлекоа 

од употреба 

 

нетрпението го привикува крајот 

скок во вулканот 

враќање во папокот на светот 

 

во што е смислата на пустината 

го џитнав белутракот 

отскокна од површината 

неискажлива како цртеж 

 

стоединаесетта верзија на моето јас 

се тркалаше 

низ ридот 

 

човекот научи 

да биде мирен 

и се набљудува 

себеси 

во скршеното огледало 
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Рејчел Роуз (Канада)                                                               Rachel Rose (Canada) 
 

 Писателското деби на Рејчел Роуз, Октоподот има три срца (The Octopus Has 

Three Hearts), беше објавено во 2021 година во издаваштво на Douglas & McIntyre и влезе во 

поширока конкуренција за наградата Scotiabank Giller Prize. Рејчел Роуз е автор на четири 

збирки поезија, меѓу кои и Marry & Burn, за којашто ја доби наградата Pushcart Prize во 2016 

година, и беше и една од финалистите за наградата Governor General’s Award. Нејзините 

мемоари, The Dog Lover Unit: Lessons in Courage from the World’s K9 Cops, беа во најтесниот 

избор за наградата Arthur Ellis за најдобра криминалистичка книга во 2018 година. Била дел 

од Меѓународната програма за пишување на Универзитетот во Ајова, и е поет-лауреат на 

Ванкувер од 2014-2017 година. 

УДК 821.111(71)-1 

ПЧЕЛИ 
 

Земјоделецот ме замоли да се грижам за една кошница со пчели 

прифатив размислувајќи за медот, 

не за убодите, мислејќи дека 

јас ќе ја одиграм својата мала 

улога и дека ќе ги оставам пчелите да го направат своето. 

Кошницата беше кутија со многу соби 

во кои бруеше живот. 

Пулсираше под нејзиниот лимен покрив. 

Цело лето патеката по која летаа 
 

ја имаше прикачено својата линија на светлината преку палубата. 

Тие златни ќелии допливуваа до вратата 

на кошницата, запрашени со страста на цутовите. 
 

Ако некоја оса се осмелеше да дојде, тие беа подготвени 

да станат камикази, да го турнат натрапникот  

преку страотна битка во смрт. Се стуткав. 
 

Го гледав осилото откорнато од телото на пчелата 

како остава кремасти траги. Дури и во смртта, пчелите никогаш не се осамени. 

Кошницата врие. 
 

Кошницата не ја прават само пчелите. 

Понекогаш стоев блиску за да вибрирам со нив, 

со зуењето на сонцето, задоволство беше да се излезе надвор од ограничената  
 

човечка природа. О, прашник, плодник, ги оставам да ми се заплеткуваат во косата 

Им ја обесувам патеката по која летаат. Потоа дојде вирусот, 

а потоа и осите. Невозможно беше да се одвратат. 
 

Здробив неколку од напаѓачите, и застанав, 

глупаво човечко суштество, беспомошно како и секој Бог 

пред законите на релативноста. 
 

Јас и земјоделецот едвај можевме да се погледнеме в очи 

а лисјата паднаа и ја донесоа зима. 

Но, дали можеме да се обидеме повторно? Го молев, како жена 

која се буди во крвава постела, може ли да се обидеме повторно? 
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Сериозниот земјоделец рече: Се разбира. Борбата 

е единственото нешто поради кое сум тука, во ова време на чума 
 

каде што паѓаат пчелите, кошницата е ладна, и само неколку стршлени 

лебдат, вирус лебди, пестициди лебдат над тревниците 

бујни како смрт, полиња со отруени јагоди  
 

и еден совршен залак што го носи стогодишниот 

сон. Можеме ли да се обидеме повторно? 
 

 

КРАЈОТ НА ЉУБОВТА 
 

Во треперливата темнина чекорам 

до патеката. Тревата вибрира, мразот 

чкрипи под нозете. Дома секој ја сонува 

својата осамена тајна, крајот 

од љубовта. Чувствувам, но сè уште не 

знам.  Безизлезна патека, гласен здив 

испукани образи и уши, изнудени солзи од студ 

на крунисувањето на раѓањето на зората, првите набори 

од крв пролеана во измачените гранки на кедрите. 

Бавно двојно отчукување на крилја, сивото 

над црното, зашамаран воздух вратен во живот. 

Јастреб со ранета врана во своите канџи 

лета долу наопаку. 
 

На тревникот со крзно од мраз 

јастребот слетува, стуткан како бек во рагби, 

со крилја што го штитат слабиот рагтајм на нивното црно размавтување. 

Друга врана лета ниско, набљудува: 

еден крик и тоа е  веќе флеш моб сцена 

убиство на убиство. Котелот на небото 

истура темна бура за да го преплави вознемирениот 

јастреб, и извикува, Срамота! Срамота! Зората доаѓа 

во пламен. Јастребот се крепи со едната канџа, а со другата врти длабоко во срцето 

како човек кој се обидува да собуе тесна црна чизма. 

Врани ја колваат неговата круна 

фрлаат пцовки, но јастребот се наведнува 

со солзи чисти до месото ... Убиствен удар. 

Јас сум во снежен украс со врана, 

Светот се исклучува, се навалува кон истуреното млеко. 

Три удари и се исклучувам. 

Ги раширив рацете колку за рамнотежа. 

Крв и пердуви, ненадејна 

јасност. Разденување. Студот 

се враќа назад. 
 

Превод од англиски на македонски јазик: Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian: Silvana Neshkovska 
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Аки Салмела (Финска)                                                           Aki Salmela (Finland) 
 

 Аки Салмела (1976) е фински поет и препејувач. Има објавено 9 книги поезија и 

неколку книги препеани на фински јазик вклучувајќи ги и делата на Џон Асбери, Џејмс 

Тејт, расел Едсон, Рае Армантрут и Ен Карсон. Салмела има добиено неколку награду за 

својата работа. Живее во Хелсинки. 

 

УДК 821.511.111-1 

ЖИВОТНИ 

(Од Сенка на едно животно, [Eläimen varjo], 2019) 

 

ОСТРИГА 

 

 Бисерот е проблем што остригата целосно го има решено. Од сите страни 

го има разгледувано, па сега сѐ што од него останало е нешто што е нежно, 

тркалезно и лизгаво. Сјае на сонцето како одговор на нешто што одамна 

престанало да биде прашање и кое сега е само бледо ехо на некоја идеја; тоа е 

начин да се каже дека вкусот не може да се наплати. 

 

ОКТОПОД 

 

 Дури и длабоко филозофскиот октопод не би можел никогаш да праша 

што во суштина е морето. Навистина? Ако внимателно се формулира една 

идеја, таа секогаш ќе биде неотповикливо точна. Навистина? Ако на тишината ѝ 

се даде глас, ќе престане да биде тишина. Октоподот решава практични 

проблеми ефикасно како машина која е оптимизирана само за негови услови. 

Никогаш немал интерес за други видови проблеми; мерката од една идеја до 

нешто конкретно е само должина на едно пипало, во спротивно нема да постои 

тоа нешто. Сонот никогаш целосно не го исполнува неговото огромно око што 

гледа во ноќта. Не можеш да ја претпоставиш гледната точка на нешто што е 

толку друго. Како сребрена рипка, концептот се лизга низ мигот и исчезнува во 

облак од мастило. 

 

КРОКОДИЛ 

 

 Меланхолијата на крокодилот е нешто страшно за гледање. Внатре во 

него живее копнеж со големина на океан којшто никогаш не претпоставува 

соодветна формулација. Тешко можеш да го видиш во тие малечки црни очи 

како боцкаво зрно песок коешто речиси може да извлече солза. Природата во 

својата голема мудрост не можела да му даде на крокодилот подобар начин на 

изразување од изразувањето со неговите заби. Чудно ли е воопшто што тој е 

постојано во многу лошо расположение? 

 

 МУВА 

 

 Една мува заробена во собата бара начин да излезе. Наоѓа отворен 

прозорец, но надвор е студено и таа не сака повеќе да излезе надвор. Кога 

прозорецот на слободата ќе се затвори, слободата нема да постои. 
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ПЕПЕРУТКИ 

 

 Со секоја проѕевка, една пеперутка бега од една уста. Какви видови 

пеперутки се тие? Дали се сите тие од ист вид? Дали тие или нивниот вид значат 

воопшто нешто? Денот е досаден, собата е полна со пеперутки, тие се на 

полиците и на работ на телевизорот; во скутот на една евтина статуетка на Буда 

има нешто што би можело да биде Аполон или можеби не. Не ги познавам 

пеперутките и затоа овие што се тука не припаѓаат на некој посебен вид. Живи, 

мртви, летаат овде-онде, се распаѓаат во аглите на собата како прашина; сите 

кршливи како неточни метафори. 

 

ЛАВ 

 

 Кога лавот би можел да зборува, ќе ни стане будалесто досаден. Кој би 

можел да слуша некое суштество од таков непознат вид додека рика за нешта 

кои за нас би немале никакво значење? Покрај тоа, има само пет години и токму 

така и звучи. Голем е и е полн со себе, ужива во звукот на сопствениот глас, а 

каков ли само глас има! Со сета сила на неговите здрави бели дробови, тој рика 

ѕверести вистини кои за нас се толку бесмислени, најверојатно затоа што ние не 

сме суштества од ист вид. 

 

ОВЦА 

 

 Овцата во најголем дел е направена од волна и од толку тесни 

набљудувања што таа нема јасна идеја во каков свет живее. Кога светот не се 

состои само од зелено и сино, станува нешто што е закана и најдобро е да се 

свртиме навнатре од него. Тоа е лесно да се направи и удобно е. Нештата 

доаѓаат и си одат и никое од нив не претставува вистинска закана за ова 

суштество зацврстено одвнатре во својата мека школка. Таа не може ниту да 

разбере кој воопшто би сакал да се соочи со овој свет кој брзо се менува без да 

преставува навреда за слоевите волна. 

 

ПАЈАК 

 

 Љубовта е пајак што лови со мрежа на осаменоста. Тоа е смешно, 

мрмори срцето. Љубовта е огромен гладен пајак што нѐ фаќа пак и пак. Сме 

живееле толку богат живот на тој начин. Смешен живот, како една убава 

комедија. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Јурај Толентино Хевија (Куба)                      Yuray Tolentino Hevia (Cuba) 
 

 Јурај Толентино Хевија (Куба, 1975) е поетеса, сценарист, куратор, уметнички 

критичар и продуцент. Има завршено Социокултурни студии и уметност. Нејзините дела 

се објавувани во списанија во Куба, Шпанија, Аргентина, Франција, Индонезија, Чиле, 

САД, Италија, Пуерто Рико, Германија, Канада, Колумбија, Доминиканската Република и 

Мексико. Меѓу другото ги има објавено следниве дела: "Puertas, boleros y cenizas" и "Yo 

soyolos", во Miami, Florida во 2019 и "Between the helmet and the bad idea" 2021. Добитник е 

на повеќе награди меѓу кои меѓународната награда "Tulliola - Renato Filippelli", 2020, 

Италија, признание за заслуги на третото издание на мешународната награда за поезија и 

фотографија „Diversità come Ricchezza“, Италија, 2021, Интернационалната награда 

„Ciudad del Galateo-Antonio De Ferrariis" (осмо издание) 2021, Италија и други.  
   

УДК 821.134.2(729.1)-1 

Како беше? 

Иван и Тања не се бореа во планините 

Тие не беа херои со работа 

Тие не ни стигнаа до крајот на улицата 

за да се усогласат со законот. 

Тие избегаа со еден краток и тивок бран. 

 

Како беше? 

како да си го објаснам себеси тоа што се случи? 

вчера, престанавме 

да креваме прашина во соседството. 

Вчера 

Бевме деца и бевме среќни. 

Денес, светлината застана  

за да ги осветли 

шорцевите што ги носевме 

фотоалбумот 

утопијата на верувањето 

дека сите можеме да бидеме исти, 

Сакам топ, сенка 

змеј, овошје, друга земја. 

Сакам судење, казна 

можеби. 

 

Сакам светлина која ќе го осветли целото мое битие 

и другите зраци кои ги крепат моите ѕидови. 

 

 
ДВЕ ГАРДЕНИИ 

 

мамо,  

не сакам две гардении. 

Ги сакам стапалата на семејството 

не повредуваат никого 
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солзите се мешаат во морето. 

сѐ е смешано. 

шалитрата, улицата 

летечките модерни автомобили 

и валканите камиони со кои патувам. 

сѐ е смешано. 

да на зајдисонце 

гардениите на мојата љубов умираат 

пред ТВ 

за кои болничарите потврдуваат по пристигнувањето 

„беа умрени 

уште пред да ги сечеме“. 

проклетите околности 

на стариот часовник 

ќе направат во моите зеници 

да живеат гардениите 

кои ќе сакаат да летаат 

за да ја направат револуцијата 

која во мојата соба 

гласно вика една нова  

интернационала. 

 

 
СВРТУВАЊЕТО 

 

Ќе заминам со сонцето штом дојде попладне 

за да чекорам со облаците. 

жените кои ме придружуваат 

Тие веќе страдаат од страв од годините. 

не знаат како да се свртат  

           кон проблемите 

без бокал со липа 

зовриен на ринглата. 

 

ниту една заседа не може да ги фати соништата 

кои не знаат како да дишат 

под тагата на синото. 

ниту еден ден не е поштеден од љубовта 

и мравките во чаршафите. 

 
Превод од шпански на англиски јазик: Лејди Дијаз Хевија 

Translated from Spanish into English: Leidy Díaz Hevia 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Џанг Џи (Кина)                                Zhang Zhi (China) 
 

Џанг Џи е роден во Феникс, Бајсјан, во провинцијата Сичуан во 1965 год. и е 
значаен поет, критичар и преведувач во современа Кина. Неговото уметничко име е 
Дијабло, англиското име му е Артур Џанг, апотекнува од Nan’an of Chongqing City. 
Доктор на науки е по книжевност, а во моментот е претседател на Меѓународниот центар 
за преведување и истражување (International Poetry Translation and Research Centre), 
извршен уредник на Rendition of International Poetry Quarterly (повеќејазично), главен 
уредник на англиската едиција World Poetry Yearbook. Своите книжевни дела ги објавува 
од 1986 година. Некои од неговите дела  се преведени на над 40 јазици. Добитник е на 
награди од Грзија, Бразил,, Америка, Франција, Индија, Италија, Австрија, Либан, 
Македонија, Косово и Јапонија. Во главно пишува поезија. Уредник е на Selected Poems 
of Contemporary International Poets. 
   

УДК 821.581-1 

БОЖЈИТЕ СТАПАЛА 

 

Божјите 

невидливи стапала 

го контролираат коронавирусот 

за да ги заробат – 

човечките суштества како да се ѓаволи 

во затвор 

за нелуѓе 

кои се лишени од 

својот хабитат 

од нас – 

Ох, невините животни 

конечно можат длабоко да земат здив 

 

15 март 2021 

 

 

БОЖЈИОТ ПРСТЕН НА ПАЛЕЦОТ 

 

Не дозволувај 

Прозорците да ја изедат 

Месечината залутана  

Марс  

Секогаш се крие 

Зад камерата на комојутерот 

За да ѕирка во 

Божјиот рецепт 

 

„Божјиот калап“ 

Стих од големиот Шведски поет 

Питер Најберг 

Што ни вели? 

Бог, трул ли е до срж? 
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Бог се уништил 

Или толку е со Бог – завршено е? 

 

О, кој 

ја наполнил  

мојата глава 

со нуклеарни бомби 

доволно силни за да ја уништат земјата 

(или поточно да ги уништат човечките суштества) 

 

Ох, треба ли 

да му се спротиставам на Бог тврдоглаво? 

Или да се ускладам хармонично 

со Божјиот прстен на палецот? 

 

 

ЕРА НА РАКОПИСИТЕ 

 

Газејќи ја Таи Планина под нозете 

Стариот Ту Фу 

Напиша два стиха 

„Кога сум на врвот на планината 

Нема да ги видам другите планини“ 

Лежејќи на врвот на планината и пијан 

Стариот Хуанг Шјианг 

Заплака 

„Ќе ѝ додадам висина на земјата 

Со моите гениталии“ 

Седејќи на подножјето на планината 

Стариот Дијабло 

Молчи 

Никој не знае 

Дека за гуша е фатен 

Од една невидлива земја 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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РЕДАКЦИЈА НА „СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ“: 

 

                  ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА, ПРОФ. Д-Р, ГЛАВЕН УРЕДНИК –
(1979, Битола) е македонска поетеса, прозаистка, книжевна критичарка, доктор 
на науки по педагогија во областа на методиките и редовен професор по 
методика од областа на јазикот и литературата на Педагошкиот факултет при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Член е на: Друштвото на 
писатели на Македонија (ДПМ), Славјанската литературна и уметничка академија 
со седиште во Варна, Битолскиот книжевен круг (БКК) и Македонското научно 
друштво (МНД) – Битола каде во два мандати била претседател на Уредувачкиот 
совет. Главен уредник е на списанијата „Раст“ (БКК) и „Современи дијалози“ 
(МНД-Битола). Има објавено над 100 научни трудови, 9 книги поезија: „Збор за 
зборот“, 2014), „Поема за маргините“ (2015), „Црна точка“ (2017), „Стапалки“ 
(2017), „Три“ (2019), „Куќа на контрасти“ (Скопје, 2019), „Електронска крв“ (2019), 
Математичка поезија“ (2020) и „Пеш по воздушна линија“ (2021), една прозна 
книга „Кафе, чај и црвено небо“ (2019), една коавторска песнарка за деца, две 
меѓународни публикации од областа на образованието (изд. Школа за водство во 
образованието, Амстердам и Филозофски факултет-Скопје) и еден универзитетски 
учебник „Критичка писменост“ (2019). Нејзината книга „Електронска крв“ е 
преведена на англиски јазик и објавена во Индија (октомври 2021), но и на 
арапски јазик е објавена во Обединетите Арапски Емирати (мај 2021), а коавтор 
е на книгата „Dandelion Cadence“ заедно со уште тројца поети, објавена во 
Калкута, Индија во јули 2021. Преведена е на над 38 јазици и добитник е на 
неколку книжевни награди меѓу кои: Празник на липите (ДПМ, 2018), „Крсте 
Чачански“ за проза (2019), Караманов 2019, Македонска книжевна авангарда 
(2020), Abduvali Qutbiddin (Узбекистан, 2020), Premio Mondiale "Tulliola- Renato 
Filippelli" (Италија, 2021), “Città Del Galateo – Antonio De Ferrariis” (Италија, 
2021) и „Ацо Шопов“ за „Математичка поезија“ (ДПМ, за 2020). 
 
                  ВЕСНА МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА, УРЕДНИК – (родена 1973 год. во 
Битола) е член на Друштвото на писателите на Македонија, Македонското научно 
друштво – Битола и Битолскиот книжевен круг. Автор е на 13 книги поезија, две 
книги со критичко-есеистички текстови, коавтор на книга поезија за деца и 
млади и (ко)автор на 7 стручни книги за наставници. Нејзината поезија е 
преведена на повеќе јазици. Застапувана е во антологии во земјата и во 
странство. Добитник е на повеќе награди: награда за необјавена дебитантска 
книга поезија (Скопје, 1994, „Во сонот сон“), наградата „Караманов“ за 
необјавена книга поезија (Радовиш, 2007, „Вибрации на духот“), наградата на 
Друштвото на писателите на Македонија за најдобра песна на манифестацијата 
„Празник на липите“ (2016), прва награда и јубилејна грамота на меѓународниот 
славјански конкурс (Русија, 2017), наградата на Македонското научно друштво 
за воспитно-образовен придонес (Битола, 2018), наградата „Бранувања“ за 
најдобра песна на меѓународната манифестација „Струшки книжевни средби“ 
(Струга, 2019), наградата „Книжевен круг за книжевна критика“ (Битола, 2020, 
„Профили“) и други. 
 Уредник е на списанието за култура „Современи дијалози“ (МНД), член 
е на Етичката комисија на МНД, а била уредник на списанието за книжевност, 
уметност и култура „Раст“, секретар на Друштвото на писатели „Битолски 
книжевен круг“, член на Уредувачкиот совет на МНД, како и претседател на 
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Друштвото за литература и култура „Развиток“ – Битола и на Книжевна младина 
на Македонија – ОК Битола. Амбасадор на мирот е во Cercle Universel Des 
Ambassadeurs De La Paix – Suisse/ France од 2016 г. 

 

                  СИЛВАНА НЕШКОВСКА, ПРОФ. Д-Р., УРЕДНИК – (родена на 24 август, 

1979, во Постојна, Р. Словенија) е доктор на филолошки науки и е вработена на 

Педагошки факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Таа е акредитиран ментор на втор и трет циклус студии и има објавено повеќе од 

70 научно-истражувачки трудови во голем број домашни и странски списанија. 

Нејзиниот глaвен истражувачки интерес е насочен кон прагматика, превод, и 

усвојување на втор јазик. Нејзините објавени трудови се депонирани во повеќе 

бази на податоци како Репозиториумот на УКЛО (http://eprints.uklo.edu.mk), 

Research Gate, Academia и Google Scholar. Вореден професор д-р Силвана 

Нешковска има учествувано во неколку значајни преведувачки проекти: превод 

на книга спонзориран од NISPA (2014год.); песни на познатиот македонски 

писател Радован П. Цветковски („Зборот на други јазици“, 2015); изложба 

организирана од Австрискиот Конзулат во Битола со наслов „Конзулска Битола: 

Од првиот австриски Конзулат до Првата Светска Војна 1851-1919“ (2018); 

поезија напишана од домашни и странски поети објавена во списанието 

„Современи дијалози“ (2019); монографија објавена од Македонското научно 

друштво со наслов „60 години Македонско научно друштво“ (2020) и др. 

Во слободното време проф. Силвана Нешковска пишува поезија. Во 2014 

година, доби прва награда за нејзината песна „Душа“ на Литературниот Конкурс 

организиран од  Универзитетскиот литературен клуб „Дениција“ ПФБТ УКЛО. 

Избор од нејзините песни се објавени во списанието  „Современи дијалози“. 

 

                  ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ, УРЕДНИК – (родена 1976 година во Прилеп) e 

дипломиран професор по македонски јазик и книжевност. Пишува поезија, проза, 

книжевна критика и драмски пиеси за деца и возрасни. Има објавено четири книги 

поезија и повеќе стручни трудови и рецензии од областа на книжевната критика. 

Основач и претседател е на Културно иновативен клуб Новаци. Автор на првиот 

креативен фестивал на детско творештво во руралното опкружување „Мост меѓу 

две срца“ . Член е на Друштво на писатели Битолски книжевен круг, а од 2018 и 

негов претседател. Член е на Друштвото на писателите на Македонија и на 

Македонското научно друштво – Битола. Учествувала на повеќе манифестации и 

културно-научни средби. Нејзина поезија е објавена во повеќе списанија за 

книжевност, застапена е во антологии. Нејзини творби се преведени на српски, 

украински, бугарски, српски и босански јазик. Таа е член во редакцијата на 

списанието за литература, уметност и култура „Rast/ Growth“ (Битолски книжевен 

круг) и списанието за култура „Современи дијалози/ Современи дијалози“ 

(Македонско научно друштво). 
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EDITORIAL BOARD OF “CONTEMPORARY DIALOGUES”: 

 

                  DANIELA ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA, FULL PROF. DR., EDITOR IN CHIEF 

– born February 3, 1979, Bitola, North Macedonia, is poetess, scientist, editor, literary 
critic, doctor of pedagogy, university professor. She works at the Faculty of Education-
Bitola, St. “Kliment Ohridski” University-Bitola, Republic of North Macedonia as full 
professor. She is co-founder of the Center for Literature, Art, Culture, Rhetoric and 
Language at the Faculty of Education-Bitola, a member of the Macedonian Writers’ 
Association, Macedonian Science Society – Bitola, Slavic Academy for Literature and 
Art in Varna – Bulgaria, Bitola Literary Circle, and she was president of the 
Macedonian Science Society Editorial Council (for two mandates). She is editor in chief 
of the literary journal “Rast”/ “Growth” issued by the Bitola Literary Circle, and also - 
editor in chief of the International Journal “Contemporary Dialogues” (Macedonian 
Science Society), and editor of “Literary Elements” Journal (Perun Artis), several poetry 
and prose books. Besides her scientific work published in many international scientific 
journals (over 100 articles), three university books, she writes poetry, prose and literary 
critics. She has published one prose book, co-authored one poetry book for children and 
authored 9 poetry books in Macedonian, one book in Arabic and one in English 
language. Her three latest books in Macedonian are: “Electronic Blood” (2019), “Math 
Poetry” (2020), and “Walking on an Airial Line” (2021). “Electronic Blood” is 
translated into Arabic language by Raed Anis Al-Jishi and published in United Arab 
Emirates in 2021 and in English by Cyberwit in India in 2021. She has won special 
mention at the Nosside World Poetry Prize (UNESCO, 2011), the award for the best 
unpublished poem at the Macedonia Writers’ Association Festival (2018), “Krste 
Chachanski” prize for prose (2019), National “Karamanov” Poetry Prize for poetry 
2019, Macedonian Literary Avant-garde (2020), “Abduvali Qutbiddin” (third, 2020, 
Uzbekistan), Premio Mondiale "Tulliola- Renato Filippelli" in Italy (2021), International 
Award of Excellence "City of Galateo-Antonio De Ferraris" (Italy, Rome, 2021), and 
the most important national award for poetry “Aco Shopov” (by Macedonian Writers’ 
Association in 2021 for the book “Math Poetry”). Her poetry was published in a number 
of anthologies, literary magazines and journals both at home and abroad, and her works 
are translated into more than 38 languages. She has translated many literary works from 
English, Serbian and Bulgarian language into Macedonian and vice versa. 
 
                  VESNA MUNDISHEVSKA-VELJANOVSKA, EDITOR – born in 1973 in Bitola. 
She is a member of the Macedonian Writers' Association, Macedonian Sciencе 
Society – Bitola and Bitola’s Literary Circle. She is the author of 13 books of poetry, 
two books of critical-essay texts, co-author of a poetry book for children and 
(co)author of 7 vocational books for teachers. Her poetry has been translated into 
many languages. She is represented in anthologies. She has won numerous poetry 
awards: the award for the unpublished debut poetry book (Skopje, 1994, “In a dream - 
dream”), the "Karamanov" award for the unpublished book of poetry (Radovish, 2007, 
"Vibrations of the Spirit"), the award of the Macedonian Writers’ Association for the 
best poem at the international "Linden Festival" (2016), first prize and jubilee plaque 
at the international Slavic translation competition (Russia, 2017), Macedonian Sciencе 
Society’s award for scientific and educational contribution in 2018, award 
"Branuvanja" for the best poem at the Festival "Struga Literary Encounters" (Struga, 
2019), the award "Literary Circle" for unpublished book of literary rewies (Bitola, 
2020, “Profiles”) and other awards. 
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 She is editor of the Journal of Culture “Contemporary Dialogues” (MSS), a 
member of the Macedonian Science Society’ Ethics Committee, and was editor of the 
Journal of Literature, Art and Culture “Rast/ Growth”, secretary of the Writers' 
Association “Bitola’s Literary Circle”, member of the MSS’ Editorial Council., as 
well as President of the Literature and Culture Association "Development" – Bitola 
and of the Literary Youth of Macedonia – Bitola. She has become Ambassador of 
Peace in Cercle Universel Des Ambassadeurs De La Paix - Suisse/France since 2016.  

 

                  SILVANA NESHKOVSKA, ASSOC. PROF. DR., EDITOR – born on 24 August, 

1979, in Postojna, R. Slovenia, holds a PH.D in Philology and a position of associate 

professor at the Faculty of Education, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola. She 

is an accredited mentor for second and third cycle studies and so far she has published 

more than 70 research papers in a number of domestic and international journals. Her 

main research interest lies in the field of pragmatic, translation and second      

language acquisition. Her papers have been deposited in the UKLO’s Repository 

(http://eprints.uklo.edu.mk ), Research Gate, Academia and Google Scholar. Associate 

professor Silvana Neshkovska has participated in several key translation projects: 

translation of a monograph sponsored by NISPA (in 2014); poems written by the 

renowned Macedonian poet Radovan P. Cvetkovski (“The Word in Other Languages”, 

2015); an exhibition organized by the Austrian Consulate in Bitola titled “Consular 

Bitola: From the First Austrian Consulate to the First World War 1851-1919” (2018); 

poetry written by foreign and domestic authors published in the Journal “Contemporary 

Dialogues” (2019); a monograph published by the Macedonian Science Society titled 

“60th Anniversary of the Macedonian Science Society” (2020), etc. In her free time, 

writing poetry is one of her favourite pastimes. In 2014, she was awarded the first 

prize for her poem ‘Soul’ („Душа“) at the Poetry Contest organized by University 

Literary Club “Denicija” PFBT UKLO. A selection of her poems have been published 

in the Journal “Contemporary Dialogues”. 

 

                  ELIZABETA JONCHIKJ, EDITOR – born in 1976 in Prilep. She is a professor of 

Macedonian language and literature. Writes poetry, prose, literary criticism and plays for 

children and adults. She has published four books of poetry and several drama plays and 

reviews in the field of literary criticism. 

She is the founder and president of the Cultural Innovation Club Novaci. Author 

of the first creative festival of children's creativity in the rural environment "Bridge 

between two hearts".  

She is a member of the Writers Association Bitola’s Literary Circle, and since 

2018 its president. She is a member of the Macedonian Writers' Association and 

Macedonian Sciencе Society – Bitola.  

Her poetry has been published in several literary magazines, and is featured in 

anthologies. Her works have been translated into Serbian, Ukrainian, Bulgarian and 

Bosnian language. She has participated in many cultural events and in several scientific 

meetings. 

She is editor of the Journal of Literature, Art and Culture “Rast/ Growth” 

(Bitola’s Literary Circle) and editor of the Journal of Culture “Sovremeni dijalozi/ 

Contemporary Dialogues” (Macedonian Science Society),  

 

 

http://eprints.uklo.edu.mk/
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МЕЃУНАРОДНА УРЕДУВАЧКИ ОДБОР НА „СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ“: 
 

                  ЗВОНКО ТАНЕСКИ, ПРОФ. Д-Р. (СЛОВАЧКА) – (1980) е поет, книжевен 

преведувач и критичар, редактор, антологичар, доктор по филолошки науки. Работи 

како универзитетски професор на Филозофскиот факултет при Универзитетот 

„Коменски“ во Братислава. Редовен член на Клубот на независни писатели при 

Асоцијацијата на писателски организации на Словачка (од 2006 година), како и на 

Меѓународната асоцијација на писатели и публицисти (Authors and Publicists 

International Association) – МАПП/ APIA со седиште во Рига – Латвија (од 2014 год.); 

почесен член на Словачкиот ПЕН центар (од 2013 год.) и редовен член од 2018 год., 

а исто така и редовен член на повеќе домашни и европски уметнички и научни 

институции и на главни научни бордови на меѓународни академски списанија. 

Добитник на повеќе книжевни и научни награди во Македонија и во странство, 

меѓу кои би можеле да се издвојат наградите за поезија: од C. R. I. C. за млади 

уметници од медитеранските и од балканските земји (Реџо Калабрија – Италија, 

1995), „Ацо Караманов“ (Радовиш, 1997), „Бели мугри“ (Скопје, 2012), златен медал 

„Poet laureate“ (Манила – Филипини, 2013), ректорска плакета за целокупно поетско 

и научно творештво (Варна – Бугарија, 2015), „Сребрено летечко перо“ од Словенската 

литературна и уметничка академија (Варна – Бугарија, 2018) и др. Поетски книги: 

„Отворени врати“ (1995), „Хорот на гнилите лисја“ (2000), „Срт“ (2003), „Чоколада 

во портфолио“ (2010), „Нежности без гарантен лист“ (2012) и „Чекајќи ја историјата“ 

(2016). Автор е и на поголем број лингвистички трудови и монографии. Учесник на 

голем број книжевни фестивали во Македонија и во светот. Негови песни, есеи и 

културолошки согледби се преведени и објавени на повеќе од дваесет јазици во 

триесетина земји во светот. Поезија сè уште пишува исклучиво на македонски јазик. 
 

                  РАЕД АНИС АЛ-ЈИШИ (САУДИСКА АРАБИЈА) – (поет, преведувач од Катиф, 

Саудиска Арабија) е дописен соработник на Универзитетот во Ајова, САД (Iowa 

university-USA), член на одборот за планирање на наставата за образование на 

наставници на националниот Шангајски универзитет за образование – Тајван. Има 

преведено 6 книги, а објавено една новела, 9 поетски книги на арапски јазик од кои 

последната е преведена на француски, и две книги објавени на англиски. „Bleeding 

Gull: Look, Feel, Fly“ е преведена и на српски, виетнамски и италијански (во Италија 

има добиено повеќе награди за најдобро преведена книга). Неговата поезија е 

преведена и објавена на многу светски јазици. Добитник е на интернационалната 

награда за поезија  „Ацо Караманов“ (2020). 
 

                  ЖАРКО МИЛЕНИЌ, М-Р. (РУСИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА) – (Брчко, 

1961) објавил триесет книги поезија, проза, книжевна критика и есеи. Негови 

книги објавени се и на македонски, украински и ерменски јазик.  Наградуван е во 

регионот и во странство. Преведува книжевни и други дела од англиски, руски, 

македонски, бугарски, словенечки и украински јазик. Учествувал на книжевни и 

преведувачки манифестации во низа земји. Живее во Брчко и Москва. Главен 

уредник e на списанието за литература, театар и култура „Сусрети“ од Брчко. Сега 

е на докторски студии по руска книжевност во Москва. 
 

                  ТЗЕМИН ИТИОН ТСАИ, ПРОФ. Д-Р. (ТАЈВАН, РЕПУБЛИКА КИНА) – роден e 

во Тајван, Република Кина. Тој е професор на Азискиот универзитет во Тајван, и e 

главен уредник на академската публикација „Читање, пишување и подучување“, како 

и уредник во многу други меѓународни книжевни списанија. Тој исто така пишува и 
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објавува статии во „Кинескиот јазик: Месечно“ во Тајван. Многу познати светски 

поети, преку неговите преводи на кинески, ѝ станаа познати на читателската публика 

во Тајван. Има освоено многу познати награди како во неговата родна земја така и 

во странство. Неговите литературни дела се објавени  во антологии, книги и списанија 

како и весници во повеќе од 40 земји на повеќе од 12 јазици. Неговите позначајни 

дела се следниве: „Ангел со срце“, „Мој удар, удар, удар“, „Ветрот поминува низ 

бамбусовата шума“, „Огледалото на дното на срцето, магла полна со небо“ и др.  
 

                  ТОМ ЕДВАРД ФИЛИПС, ПРОФ. Д-Р. (ВЕЛИКА БРИТАНИЈА) – е поет, 

преведувач и драмски писател кој сега живее и работи во Софија, Бугарија. Пишува 

патеписи, драми, критики и осврти поврзани со уметноста, а автор е на книгите 

поезија „Foreign In Europe“ (онлајн, 2019), „Present Continuous“ (онлајн, 2018), 

„Unknown translations/ Непознати преводи“ (Scalino, 2016), „Recreation Ground“ 

(Two Rivers Press, 2012) и „Burning Omaha“ (Firewater Press, 2003), како и на 

драмите „No Time For Hope“ (Bristol, 2017), „Coastal Defences“ (Bristol, 2014) и „100 

Miles North of Timbuktu“ (Bristol, 2013). Основач и уредник е на списанието „Balkan 

Poetry Today“. Бил резиденцијален преведувач на Sofia Literature & Translation project. 

Има докторат за креативно пишување од University of Reading и предавал на овој 

предмет на универзитети и едукативни проекти и во Велика Британија и во Бугарија, 

вклучувајќи ги „Bristol Folk House“ и „The Sofia Writing Challenge“. Бил уредник на 

списанието „Venue“. Застапен е во антологии и списанија. Учествувал на бројни 

интернационални литературни фестивали, а негови дела се преведени на македонски, 

албански, бугарски, романски, српски, шпански, италијански и други јазици. 
 

                  МИХО НОНАКА, ПРОФ. Д-Р. (ЈАПОНИЈА - САД) е по потекло од Токио и е 

билингвална поетеса која предава Англиски јазик и Креативно пишување на 

Универзитетот во источен Илиноис и Витон Колеџот. Нејзината поезија и 

нефикција е објавена и во: The Iowa Review, Ploughshares, Tin House, Cimarron 

Review, American Letters & Commentary. Била номинирана за Пупкарт наградата за 

поезија во 2007, а нејзиното творештво било избрано од Марк Доти за да биде 

објавено во Helen Burns Poetry Anthology: New Voices from the Academy of American 

Poets’ University & College Prizes, 1999-2008.  Избор од нејзина поезија е објавена во 

American Odysseys: Writings by New Americans (Dalkey Archive Press). 
 

                  ИСКРА ПЕНЕВА (СРБИЈА) – поезија објавува во книжевни списанија во 

Србија и странство. Песните ѝ се преведени на повеќе светски јазици. Застапена е 

во повеќе антологиски избори на српската и македонската литература. Автор е на 

збирките поезија: „Кутија со девет страни” (2002), „Оган и пеперуга” (2004), 

„Патеви после” (2006, коавторска поетска книга), „Некаде помеѓу” (2015) и „Fiori di 

luce” (2020, коавторска поетска книга, Италија). Добитничка е на повеќе признанија 

и награди. Преведува од македонски на српски и обратно. Член е на Здружението на 

писателите на Србија и на Здружението на новинарите на Србија. Се занимава и    

со визуелни уметности. Создава кратки музичко-поетски филмови. Нејзините 

фотографии се излагани на самостојни и групни изложби во земјата и странство. 
 

                  СУ ЏЕН ЛИН, ПРОФ. Д-Р. (ТАЈВАН, РЕПУБЛИКА КИНА) – е професор на 

Катедрата за кинески јазик и литература при Универзитет за образование во 

Чангуа. Таа е главен и одговорен уредник на списанието „Читање, пишување и 

поучување“, како и уредник на списанието „Кинески јазик: Месечно“. Пишува и 

литературни критики. Добитник е на многу награди. Живее во градот Чангуа. 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     (10)10,  2022      ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 228 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD OF “CONTEMPORARY DIALOGUES”: 

 

                  ZVONKO TANESKI, ASSOC. PROF. DR. (SLOVAKIA) – born in 1980. He is a 

poet, literary translator and critics, redactor, anthologist, doctor of Philology, works as 

university professor at the Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava. 

He is an honorary member of the Independent Writers Club in Slovakia (since 2006), 

as well as of the Authors and Publicists International Association (APIA) with the seat 

in Riga – Latvia (since 2014); honorary member of the Slovak PEN Centre (since 

2013) and a member since 2018, as well as member of several national and European 

artistic and scientific institutions, and scientific journals’ editorial boards. He has 

received many literary and scientific rewards and acknowledgments in Macedonia and 

abroad, such as: C. R. I. C. for young artists of the Mediterranean and Balkan countries 

(Reggio Calabria, Italy, 1995), “Aco Karamanov” (Radovish, 1997), “Beli mugri” 

(Skopje, 2012), golden medal “Poet laureate” (Manilla – Philippines, 2013), rector 

plaque for his literary and scientific work (Varna, Bulgaria, 2015), “Silver Flying 

Feather” by the Slovenian Academy of Fine Arts and Literature (Varna Bulgaria, 

2018) etc. His books: “Open Gates” (1995), “The Choir of the Rotten Leafs” (2000), 

“Ridge” (2003), “Chocolates in Portfolio” (2010), “Tenderness without Warrant 

Paper” (2012) and “Waiting for the History” (2016). He has authored many linguistic 

papers and books. His work is published in more than 12 languages in approximately 

30 countries in the world. He is writing poetry in Macedonian language exclusively. 

 

                  RAED ANIS AL-JISHI (SAUDI ARABIA) – (an international awarded poet and 

translator from Qateef-; Saudi Arabia) has an honorary fellowship in writing from 

Iowa university-USA. A member of advisory committee of exquisite Teacher training 

plan of national Changua University of Education-Taiwan. Has translated 8 books and 

published one novel, 10 volumes of poems in Arabic (last one was translated into 

French and Italian) and two books in English translated several languages and won 

international awards. The title of his latest book published in English in 2021 is “Clay 

Tablets in Nietzsche's Cave”. 

 

                  ŽARKO MILENIĆ, MSC. (RUSSIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA) – born in 

1961 in Brčko, Bosnia and Herzegovina. He has published thirty books of poetry, 

prose, literary critics and essays. His books have also been published in Macedonian, 

Ukrainian and Armenian. He has been awarded in the region and abroad. Translates 

literary and other works from English, Russian, Macedonian, Bulgarian, Slovenian 

and Ukrainian. He has participated in literary and translation events in a numerous 

countries. He lives in Brčko and Moscow. He is the editor-in-chief of the literary, 

theater and culture journal "Susreti" from Brčko. He is currently working on his 

doctorate studies from Russian literature in Moscow. 

 

                  TZEMIN ITION TSAI, FULL PROF. DR. (TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA) – 

born in Taiwan (Republic of China). As a professor at Asia University (Taiwan), the 

chief editor of “Reading, Writing and Teaching” academic text, and served as an editor 

or important position in many international literary journals. He also writes a long-

term columns for “Chinese Language Monthly” in Taiwan. Many famous poets of the 

world through his Chinese translations and introductions were able to be recognized 

by the people of Taiwan.  
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Tsai has won many famous literary awards either in his own country or 

internationally. His literary works have been anthologized and published in books, 

journals, and newspapers in more than 40 countries by more than a dozen languages. His 

major works in literature include: “Angel Heart”, “My Kick, Kick, Kick”, “The Wind Passes 

Through the Bamboo Forest”, “The Mirror in Heart Bottom, The Fog Full of Sky!” etc. 
 

                  TOM EDWARD PHILIPS, PROF. DR. (GREAT BRITAIN) – a writer, translator 

and lecturer currently living in Sofia, Bulgaria. His poetry has appeared in a wide 

range of journals, anthologies, pamphlets and full-length collections including 

Hepoznati Prevodi/Unknown Translations (Scalino, 2016) and Recreation Ground 

(Two Rivers Press, 2012). His translations of contemporary Bulgarian poetry have 

appeared in Modern Poetry in Translation, Raceme, Blackbox Manifold, The High 

Window and Balkan Poetry Today, while his own poetry has been translated into 

Bulgarian, Macedonian, Serbian, Albanian, Romanian and Italian. 
 

                  MIHO NONAKA, ASSOC. PROF. DR. (JAPAN AND USA) – is a native of 

Tokyo and a bilingual poet who has taught English and Creative Writing at Eastern 

Illinois University and Wheaton College. Her poetry and nonfiction have appeared in 

The Iowa Review, Ploughshares, Tin House, Cimarron Review, American Letters & 

Commentary, among others.  She received a Pushcart Prize nomination for poetry in 

2007, and her work was chosen by Mark Doty to be included in Helen Burns Poetry 

Anthology: New Voices from the Academy of American Poets’ University & College 

Prizes, 1999-2008. Most recently, a selection of her poems was published in American 

Odysseys: Writings by New Americans. (Dalkey Archive Press).  
 

                  ISKRA PENEVA (SERBIA) – born in 1980 in Belgrade, Serbia, where she lives 

and works. She graduated at the Mathematical Faculty. She publishes poetry in 

periodical and literature journals, as well as anthologies in Serbia and abroad. Her 

poems are translated in many foreign languages. She is author of the poetry collections: 

"Box with Nine Sides" (2002), "Fire and a Butterfly" (2004), "Paths After" (2006, co-

authored) and "Somewhere Between" (2015). She has won numerous recognitions and 

awards. "Somewhere Between" has won the prize “Stojan Hristov” for best poetry book 

from diaspora awarded within the Struga Poetry Evenings in 2016. In 2018 she won the 

prize “Josip Eugen Sheta” for best poetry manuscript on the International Festival in 

Rijeka, Croatia. She is a collaborator at the magazine "Macedonian Light". Translates 

from Macedonian into Serbian and vice versa. She is a member of the Writers' 

Association of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. 
 

                  SU JEN LIN, FULL PROF. DR. (TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA) – comes 

from Taiwan and lives in Changhua City. She is a professor and she works in 

Department of Chinese Language and Literature of National Changhua University of 

Education more than 20 years. Teaches Chinese Classic Prose, Children's literature, 

and Reading, Writing and Teaching. Up to now, she has completed more than 90 

academic papers. She is a chief editor of “Reading,Writing,and Teaching”, at the same 

time the editor of “Chinese Language Monthly”, too. Reading, writing, and traveling 

are her favorite things. She has won many literary awards and teaching awards. She 

often writes some book reviews for journals. She always embraces the dream of 

traveling around the world and had been constantly writing many of the tourism 

experience into literature. She is a happy teacher, writer, and traveler. 
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ПРЕВЕДУВАЧИ/ 

TRANSLATORS: 

 

Јард Ајала/ Yared Ayala 

Даниела Андоновска-Трајковска/ Daniela Andonovska-Trajkovska 

Лејди Дијаз Хевија/ Leidy Díaz Hevia 

Лидија Димковска/ Lidija Dimkovska 

Лилијана Дирјан/ Lilijana Dirjan 

Богомил Ѓузел/ Bogomil Gjuzel 

Ши Јонгао/ Shi Yongha 

Елизабета Јончиќ/ Elizabeta Jonchikj 

Весна Мундишевска-Велјановска/ Vesna Mundishevska-Veljanovska 

Силвана Нешковска/ Silvana Neshkovska 

Борче Панов/ Borche Panov 

Нора Утман/ Nora Uthman 

Ивица Челиковиќ/ Ivica Chelikovikj 

  

 

 

 

ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ/ 

ARTISTS: 

 

проф. д-р Бурхан Ахмети/ Prof. Dr. Burhan Ahmeti 

Ниче Василев/ Niсhe Vasilev 

Јасер Гаеса/ Yasser Gaessa 

проф. Мајлинда Келменди/ Prof. Majlinda Кelmendi  

Љубица Мешкова Солак/ Ljubica Meshkova Solak 

Олга Панкина/ Olga Pankina 

Нела Петровска/ Nela Petrovska 

Димитар Солаковски/ Dimitar Solakovski 
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„Современи дијалози“ е списание за култура – литература, драмска уметност, 

филм и издаваштво, чиј издавач е Македонското научно друштво – Битола, и кое успешно 

егзистира во биотопот на современата македонска и светска литература, култура и 

уметност, уште од 2013-та година. Излегува еднаш годишно, а објавува творби од македонски 

и странски писатели од разни жанрови: поезија, проза, драма, прикази, осврти, книжевни 

критики, рецензии, преводи и сл., како и дела на истакнати ликовни уметници. Има 

редакција составена од членови на МНД, како и Меѓународен уредувачки одбор.  
 

“Contemporary Dialogues” (“Sovremeni dijalozi”) is a Journal of Culture – Literature, 

Drama, Film and Publishing, whose publisher is the Macedonian Science Society – Bitola. It is 

a journal that successfully exists in the biotope of contemporary Macedonian and world’s 

literature, culture and art, since 2013. It is issued annually and it publishes works from Macedonian 

and writers from all over the world in different genres: poetry, prose, drama, reviews, literary 

critics, translations etc. as well as art works from established artists. The Journal has its 

Editorial board from Macedonian Science Society’s members and International editorial board. 

 
 

 
 
 

ДОСЕГАШНИ ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ 

НА „СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ“: 
 

Зоран Пејковски (Год. I, бр. 1, 2013 г. – Год. III, бр. 3, 2015 г.) 

Весна Мундишевска-Велјановска (Год. IV, бр. 4, 2016 г. – Год. VIII, бр. 8, 2020 г.) 

Даниела Андоновска-Трајковска (Год. IХ, бр. 9, 2021 г. – Год. Х, бр. 10, 2022 г.)  

 

EDITORS-IN-CHIEF OF “CONTEMPORARY DIALOGUES” 

THROUGHOUT THE YEARS: 
 

Zoran Pejkovski (Vol. I, No. 1, 2013 – Vol. III, No. 3, 2015) 

Vesna Mundishevska-Veljanovska (Vol. IV, No. 4, 2016 – Vol. VIII, No. 8, 2020) 

Daniela Andonovska-Trajkovska (Vol. IХ, No. 9, 2021 – Vol. Х, No. 10, 2022)  
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