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ПРЕДГОВОР 

 

Списанието за култура – литература, драмска уметност, филм и 

издаваштво „Современи дијалози“ за прв пат се појавува во 2013 година, а 

своето десетгодишно постоење оваа година го одбележува со излегување од 

печат на два броја – бр. 10 и бр. 11 - и двата со финансиска поддршка на 

Министерството за култура. Како што е познато, списанието го уредува 

редакција составена од четворица членови на Македонското научно друштво – 

Битола (ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, главен уредник и Весна 

Мундишевска-Велјановска, вонр. проф. д-р Силвана Нешковска и Елизабета 

Јончиќ како уредници), но и меѓународен уредувачки одбор од книжевници 

и/или универзитетски професори од Саудиска Арабија (Раед Анис Ал-Јиши), 

САД (проф. д-р Михо Нонака), Кина (проф. д-р Цемин Итион Тсаи и проф. д-р 

Су Џен Лин), Велика Британија (проф. д-р Том Едвард Филипс), Словачка 

(проф. д-р Звонко Танески), Србија (Искра Пенева) и Босна и Херцеговина/ 

Русија (м-р Жарко Милениќ). Списанието покрај што е достапно во печатена 

форма, достапно е и на вебстраницата на Македонското научно друштво 

(https://mnd-bitola.mk/tag/sovremeni-dijalozi/), но исто така е редовно 

промовирано на различни значајни светски книжевни портали, а дел е и од 

домашните библиотеки на истакнати странски поети и писатели, уредници, 

приредувачи, издавачи, преведувачи, книжевници. Особена благодарност 

упатуваме до нашите соработници за овој број на списанието (Салех Ал-

Кунаизи, Сеида Богдановиќ, Борче Георгиев, Јапрак Дамла Јилдрим, Милијан 

Деспотовиќ, Жаклина Ивановска, Олга Лалиќ-Кровицка, Филиз Мехметоглу, 

Сашо Огненовски, Борче Панов, Мерита Папаристо, Клаудија Пичино, Тамара 

Проески и Ивица Челиковиќ од Северна Македонија, Полска, Саудиска Арабија, 

Србија, Турција, Шведска, Албанија, САД и Италија) кои со свои прилози или 

препеви го збогатија бр. 11 од „Современи дијалози“. Благодарни сме и на 

претседателката и потпретседателот на Македонското научно друштво – Битола, 

проф. д-р Невена Груевска и проф. д-р Сашо Кочанковски, како и на 

Уредувачкиот совет на Друштвото (проф. д-р Никола Главинче, проф. д-р 

Наташа Мојсоска, д-р Екатерина Михељкис, проф. д-р Лидија Стефановска и 

проф. д-р Марија Котевска-Димовска) за постојаната поддршка. 

Списанието има веќе препознатлив концепт и дизајн и во согласност со 

востановената практика на корица да се објавува уметничка слика од наш 

ликовен уметник, овој пат ја избравме уметничката слика со наслов „Богињи“ од 

познатиот уметник Ниче Василев да биде на корица која ја изработи Весна 

Мундишевска-Велјановска. Во овој случај имаме спојување и славење на два 

значајни јубилеја: Македонското научно друштво-Битола одбележува 10 години 

постоење на списанието за култура – литература, драмска уметност, филм и 

издаваштво „Современи дијалози“, а Ниче Василев бележи јубилеј од 50 години 

активно творештво.  

Во седумте рубрики на „Современи дијалози“ бр. 11 (Поезија, Проза, 

Литература за деца и млади, Интервју, Согледби, Преводи/ препеви и Паралели) 

застапени се вкупно 83 книжевници (подредени по азбучен редослед) и 7 

ликовни уметници (3 се наши познати уметници: Ниче Василев, Бурхан Ахмети 

и Нела Петровска, а 4 се од Азербејџан (Шахназ Агајева), Белгија (Артан Балај), 

https://mnd-bitola.mk/tag/sovremeni-dijalozi/
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Турција (Лутфу Капланоглу) и Косово (Дритон Хајредини)). Така, објавени се 36 

македонски автори и 47 автор од 26 земји во светот и тоа: Мексико, Шведска, 

Канада, Саудиска Арабија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Кина, САД, Србија, 

Бугарија, Словенија, Полска, Италија, Шпанија, Турција, Германија, Албанија, 

Холандија, Колумбија, Индија, Непал, Коста Рика, Пакистан, Бангладеш, Велика 

Британија и Белгија.  

Во „Современи дијалози“ бр. 11, читателите ќе имаат можност да 

уживаат во а) поезијата на: Садије Алити, Томе Велков, Митко Гогов, Васил 

Дрвошанов, Никола Илијовски, Кире Неделковски, Олга Панкина, Борче Панов, 

Зоран Пејковски, Христо Петрески, Берзат Садики, Раде Силјан, Мирјана 

Стојановска, Гордана Стојаноска, Снежана Стојчевска и Марина Шокева; б) 

прозата на: Даниела Андоновска-Трајковска, Петре Димовски, Јована Матевска 

Атанасовска, Сашо Огненовски, Лилјана Пандева, Михајло Свидерски, Габриела 

Стојаноска-Станоеска и Ивица Челиковиќ; в) литературата за деца од Елизабета 

Јончиќ и Горјан Петревски, г) книжевната критика и согледбите на прашања    

од книжевноста од: Елизабета Баковска, Љубинка Донева, Златко Жоглев, 

Лидија Капушевска Дракулевска, Славчо Ковилоски, Ѓеке Маринај (САД), 

Весна Мундишевска-Велјановска, Кристина Николовска, Милица Радевска и 

Васил Тоциновски; д) интервјуто на Диме Ратајковски со Јусеф Комунјака 

(САД), ѓ) книжевниот препев со коментари и анализа на Зора Русомарова и 

поезијата и прозата на 47 поети од странство. 

Почитувани читатели и љубители на уметноста, се надеваме дека и во 

овој број на списанието ќе препознаете квалитет и ќе уживате во богатите 

содржини!  

 

 

 

Од редакцијата, 

Битола, септември 2022 
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FOREWORD 

 

 

The magazine for culture – literature, drama, film and publishing 

"Contemporary Dialogues" was published for the first time in 2013, and this year we 

mark its tenth anniversary with the publication of two issues - No.10 and No.11 – both 

financialy supported by the Ministry of Culture. The magazine is edited by an editorial 

board composed of four members of the Macedonian Science Society – Bitola (Prof. 

Dr. Daniela Andonovska-Trajkovska (editor-in-chief); Vesna Mundishevska-

Veljanovska; Associate Prof. Dr. Silvana Neshkovska and Elizabeta Jonchikj), as well 

as by an international editorial board comprised of writers and/or university  

professors from: Saudi Arabia (Raed Anis Al-Jishi), the USA (Prof. Dr. Miho 

Nonaka), China (Prof. Dr. Tsemin Ition Tsai and Prof. Dr. Su Jen Lin), the UK (Prof. 

Dr. Tom Edward Phillips), Slovakia (Prof. Dr. Zvonko Taneski), Serbia (Iskra Peneva) 

and Bosnia and Herzegovina/ Russia (Master of Arts Zarko Milenikj). The magazine 

is available in a printed format and on the website of the Macedonian Science Society 

(https://mnd-bitola.mk/tag/sovremeni-dijalozi/). It is also regularly promoted on 

various important world literary portals and it is part of the private libraries of 

prominent foreign poets and writers, copyeditors, editors, publishers, translators, 

writers. 

For this issue of the magazine we would like to extend special thanks to our 

collaborators: Saleh Al-Kunaizi, Seida Bogdanovikj, Borche Georgiev, Japrak Damla 

Yildirim, Milijan Despotovikj, Zhaklina Ivanovska, Olga Lalikj-Krovicka, Filiz 

Mehmetoglu, Sasho Ognenovski, Borche Panov, Merita Paparisto, Claudia Picinno, 

Tamara Proeski and Ivica Celikovikj from North Macedonia, Poland, Saudi Arabia, 

Serbia, Turkey, Sweden, Albania, Bulgaria, USA and Italy, as they all enriched this 

issue No.11 with their contributions and poetry translation. We are also grateful to the 

president and vice-president of the Macedonian Science Society – Bitola, Prof. Dr. 

Nevena Gruevska and Prof. Dr. Sasho Kochankovski, as well as the Editorial Board of 

the Society (Prof. Dr. Nikola Glavince, Prof. Dr. Natasa Mojsoska, Dr. Ekaterina 

Miheljkis, Prof. Dr. Lidija Stefanovska and Prof. Dr. Maria Kotevska-Dimovska) for 

their constant support. 

The magazine has already a recognizable concept and design, and in 

accordance with the established practice of embellishing its cover with a piece of 

artistic work, this time we chose our famous artist Niche Vasilev’ piece, entitled 

"Goddesses" to be on the cover, which was designed by Vesna Mundishevska-

Veljanovska. Thus, we merge the celebration of two significant anniversaries: the 

Macedonian Science Society-Bitola marks the 10th anniversary of its magazine for 

culture - literature, dramatic art, film and publishing "Contemporary Diologues", and 

the artist Niche Vasilev marks the 50th anniversary of active artistic creativity. 

"Contemporary Dialogues" No.11’s seven rubrics (Poetry, Prose, Children’s 

and youth literature, Interviews, Observations, Translations/poetry translation and 

Parallels) feature a total of 83 writers (arranged in alphabetical order) and 7 artists (3 

of whom are our famous artists: Niche Vasilev, Burhan Ahmeti and Nela Petrovska, 

and the remaining 4 are from Azerbaijan (Shahnaz Agajeva), Belgium (Artan Balaj), 

Turkey (Lutfu Kaplanoglu) and Kosovo (Driton Hayredini)). Thus, this issue features 

the works of 36 Macedonian authors and 47 authors from 26 countries in the world, 

https://mnd-bitola.mk/tag/sovremeni-dijalozi/
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namely: Mexico, Sweden, Canada, Saudi Arabia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, 

China, USA, Serbia, Bulgaria, Slovenia, Poland, Italy, Spain, Turkey, Germany, 

Albania, Netherlands, Colombia, India, Nepal, Costa Rica, Pakistan, Bangladesh, 

Great Britain and Belgium. In "Contemporary Dialogues" No.11, readers will have the 

opportunity to enjoy a) the poetry of: Sadiye Aliti, Tome Velkov, Mitko Gogov, Vasil 

Drvoshanov, Nikola Ilijovski, Kire Nedelkovski, Olga Pankina, Borche Panov, Zoran 

Pejkovski, Hristo Petreski, Berzat Sadiki, Rade Siljan, Mirjana Stojanovska, Gordana 

Stojanoska, Snezhana Stojchevska and Marina Shokeva; b) the prose of: Daniela 

Andonovska-Trajkovska, Petre Dimovski, Jovana Matevska Atanasovska, Sasho 

Ognenovski, Liliana Pandeva, Mihajlo Sviderski, Gabriela Stojanoska-Stanoeska and 

Ivica Chelikovikj; c) children's literature by Elizabeta Jonchikj and Gorjan Petrevski, 

d) literary criticism and the views of questions from literature by: Elizabeta Bakovska, 

Ljubinka Doneva, Zlatko Zhoglev, Lidija Kapushevska Drakulevska, Slavcho 

Koviloski, Gjeke Marinaj (USA), Vesna Mundishevska-Veljanovska, Kristina 

Nikolovska, Militsa Radevska and Vasil Tocinovski; e) the interview of Dime 

Ratajkovski with Yusef Komunjaka (USA), f) poetry translation with comments and 

analysis of Zora Rusomarova and the poetry and prose of 47 foreign poets. 

Dear readers and art lovers, we hope that in this issue of the magazine you 

will recognize quality and enjoy its rich contents! May we have many more editions! 

 

 

 

The editorial board, 

Bitola, September 2022 
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ПОЕЗИЈА/ POETRY 
 

 

 

 

 

 

Ниче Василев, Девојка со цвеќе, комб. техника панел, 40x30 cm, 2021 

Niche Vasilev, Flower Girl, combined technique panel, 40x30 cm, 2021 
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Садије АЛИТИ/ Sadije ALITI 

УДК  821.18(497.7)-1 

 

 

ОСАМЕНА ПАТНИЧКА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 

 

Не јас никогаш не плачам 

Не леам солзи на празно 

Ама се исплашив станав внимателна 

Бидејќи зад мене оставив еден спомен еден скршен сон  

Зад моите рамења ја слушам бучавата на возовите 

Што врвеа во доцните часови 

Во тие кристални алпски ноќи 

По тие сокаци каде што заедно водевме 

Празни и бескрајни муабети 

Кога умовите не го рекоа тоа што го велеше срцето 

Се плашам дека никогаш нема да се изговори тој збор 

Останав осамена патничка по станиците 

Не го стигнав сопатникот 

Кој ли доцнеше 

Јас или ти 

Сепак, доцниме. 

 

ВРЕМЕ 

 

Време во душата 

Душа во времето. 

 

Парадокс на душата 

Душата измиена со цветна роса. 

 

Сјај на зората кај прагот               

Парадокс на времето. 

 

ПАТНИЧКА НА ПАТИШТАТА 

 

Патиштата остануваат на место                                             

Паралелни и кружни 

Крстопати и еднонасочни 

Повеќенасочни 

Со повеќе коловози. 

 

Патници од средна класа 
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Богати и сиромашни 

Сите се низ патиштата 

Означуваат линии и лузни  

Исфрлаат по една душевна мака 

Никој не ја разбира  

Маката на патникот. 

 

Патувањето продолжува                                                        

Без намера и цел 

Патиштата се вкрстуваат  

Или, воопшто, не се допираат 

Носат само надеж  

За едно ново патување 

Патници во бескрај. 

 

ЌЕ МИ ПРОСТИШ ЛИ МАЈКО 

 

Кога требаше да подарам насмевка 

Ти подарив само болка. 

Кога требаше да ти бацувам раце                                         

Бегав далеку, далеку.  

 

Кога требаше да подарам гушкања 

Никогаш не ти се доближив. 

 

Чувствував страв, немав храброст 

Страдањата ти останаа од мене 

Не те израдував како сите мајки во светов.                 

 

И кога имам потреба за твојата топлина  

Мразулци се издигаат меѓу нас.  

 

Кога имам потреба за Тебе 

Не можам да те најдам да ми бидеш блиску. 

Ќе ми простиш ли, мајко? 

 

Ах, секогаш ми се чини дека не ми е простено 

Носам едно чувство на вина.  

Секогаш кога мајка ми вика дека ми простува 

Сепак, се чувствувам дека не ми е простено. 

 

Многу е почувствителна 

Отколку разумна. 

На мајка ми треба секој миг  

Да и изразам љубов.    
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И зборови за да нагласам колку ја сакам  

И прошка да барам секогаш кога чувствувам потреба. 

Тоа е страв и совесност за грешките 

Што и ги сторив на мајка ми. 

Мајката е секогаш 

Мајка што простува на чедото. 

 

Ми недостига внатрешниот мир. 

Признавам мајката е само една 

Која секогаш простува на својата рожба 

На таа што и даде светлост и живот на светов.  

 

Ќе ми простиш ли, мајко                                      

За век и векови? 

 

ГРИЖА 

 

Ги разгледаа                                                                                

Првите писма на љубов  

Низ месечината покриена со облаци                                      

Не се моли за љубов 

Не остава да биде неостварено правото 

За љубов 

Да се побара љубов 

Надежта умира 

Мразулците пливаат во душата 

Јас се грижам  

Оти си радосна 

 

МОНА ЛИЗА 

 

Немој да го гризнеш 

јаболкото во забранетата градина. 

Твојата Мона Лиза  

се пресликува бесмртна 

во горското битие 

ѓаволите на денот  

талкаат низ градот 

истражуваат шепотења 

се потиснуваат чувствата 

низ урбаните глечери. 

Не гризнувај го јаболкото 

неговата сласт те труе 

задржи ја Мона Лиза 

до бесмртност. 
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Томе ВЕЛКОВ/ Tome VELKOV 

УДК 821.163.3-1 

 

ЗАПИШАНО Е 

  
Запишано е: 
Без Тебе да не го дочекам крајот 
На реката што истечува од 
Длабините на Твоите очи 
  
Запишано е: 
Во хромозомите 
Дека моето сеќавање 
Без Тебе ќе овене       
За мирисот на твојата коса 
И нема никогаш да ја закрпи раната 
  
  
Запишано е: 
Да се сеќавам на Тебе  
И на твојата седефаста кожа 
Како жежок мермер 
Кога го топевме гревот на љубовта 

   

МИСЛИ ШТО БОЛАТ 

  
Имав инспирација 
Како да напишам љубовна песна 
Но таа еродираше во заборав 
Се стори бигор во ѕидовите 
На моите крвни садови 
  
Имав инспирација 
За гола вистина 
За меки разговори 
За отворен прозорец 
Да го разбудам сонот 
И да ја исцедам вербата  
  
Сеќавањето, еден ден ќе ми рече збогум 
И ќе се изгубам во просторот 
Кај што купувам секој ден 
Заборав на почек 
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КОГА СЕ РУШЕА ТАБУАТА 

 

Сакаше 
Со безгрижни напори 
Да напишеш стихови 
Во екстаза на среќа 
  
Чукаше седум-осмински такт во твоите гради 
  
Им порача на  интровертните 
Дека љубовта е билет 
За твојата среќа 
Кога зачекори по патот на 
Несигурното со својата сигурност 
  
Побара од интровертните 
Да ја стоплиш мислата 
На плус деветнаесет години 
Само да можеш да љубиш 
  
Кога мислите се исушија 
На плус четириесет целзиусови 
Ги пуштија загарите 
  
Твојата верба испари како вода 
Играјќи го Тешкото 
Во нивното време 
Во нивниот синџири 
  
По парковите нема веќе вљубени 
Ниту ѕиркачи 
Светот повеќе нѐ е она што беше 
  

ШАРЕНИ СТИХОВИ 

  
Ги напишав сите букви 
И не забележав дека сум потрошил сѐ 
И сега ќе морам да гладувам 
  
Подоцна видов дека мислите 
Ми заглавиле во вонбрачна заедница 
Во трло со бели и црни букви 
Дремејќи помеѓу ноќта и денот 
На колосекот кај што се спојуваа половите 
Се  изродија шарени стихови 
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СЕЌАВАЊЕ 

  
Една насмевка почна да бледи 
Кога сеќавањето го заклучија 
Во занданите на заборавот       
Белиот мантил ја крена веѓата 
И удри со чеканот по масата 
Како судијата во судницата 
И пресуди во корист на годините 
Го затвори тефтерот и го удри   
Прашината скокна и виде 
Колку честички останале заробени           
А требало чистачката да ги ослободи       
  
Сеќавањето се возбуди 
И се стркала по паркетот 
Се сети дека и тоа некогаш 
Во паричникот носело прашина 
За да им купи леб на децата 
  

 

КУЧИЊАТА НА ВОЈНАТА 

  
Кучињата на војната го откопаа железото 
И ја отворија портата на стравот 
Во оваа парталово време 
  
Со дежурен полицаец 
Во години на контрасти 
Животот е петпари 
А изчезнувањето е пресметано 
Во проценти на колатерална штета 
Без име и адреса 
  
Таму кај што е сега пепелта 
Алвеолите не трошат кислород 
Слободата и вистината се невидливи, 
Оловните срца им свртиле грб 
Во иштиркани костуми 
И лакирани чевли 
Се перчат на подиумот 
Послан со црвен тепих 
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Митко ГОГОВ/ Mitko GOGOV 

УДК 821.163.3-1 

СКРИЕНИ КРИЛЈА 

 

роди ми облак, скамени 

ја насмевката на ноќта под ветрот 

што тлее. 

  

прегрнати со номадски крилја 

над топлото море, 

семоќни во привиденијата, 

одлетуваме. 

  

идните растојанија во растеж 

поздравуваат, 

допирите пламнуваат. 

  

севремена порака во царството: 

овде сме за да бидеме душите кои 

безгрижно и во убавините ги живееме. 

  

на калдрмата на животот, облеана во боите 

на ангелската сенка, 

замавнуваме кон ѕвездите со поклон 

на светлината 

за добар лет кон вечноста. 

 

СКРИЕН ШЕПОТ 

 

палимпсест остави со твојот продорен шепот 

да се слуша и буди надалеку во рожбите на светот. 

  

живеачката е тажна и погледот низок, 

вражја е милоста нашинска. 

  

сосема јасно се криеме во определбите, 

во гласот кој се плаши да се крене. не ги оставивме 

легендите да спијат, креденците се полни 

со одек. поројни звуци го кинат ферментот на 

спокојот. 

  

ја задоволуваме гладта за слушање со локумче, 

ги пегламе панталоните, 

ние сме светлината која ја бараме на крајот 

од сопствениот тунел. 
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СКРИЕНО ПИСМО 

 

не заборавај ги напишаните 

зборови, оние гласови кои ја покорија 

радоста на твојот глас. 

  

обедини ги градовите, помести ги 

мостовите. 

  

во средината постави борец, пушти 

го белиот ловец, не грижи се, 

оној кој победува 

запишува. 

 

 

СКРИЕН НЕМИР 

 

се будиме со потреба од љубов, 

едноставно е – 

треба повеќе љубов. 

а за неа нема продавници... 

  

чувствителни сме, 

скриени во сопствената тежина, 

завиваме како ветрот 

додека зборовите 

ни се лепат по грлото. 

  

и облаците се како луѓето, 

секој си ја носи сопствената тежина. 

  

само тишината ни ги крева шапките. 

  

скроти го немирот во себе и 

молкот умее да раскажува. 

 

 

СКРИЕН ЧАСОВНИК 

 

остави го времето, 

истреси ги стрелките, 

  

заврти го погледот, 

калдрмата тропоти низ векот. 
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одглас на стремежот. длабока 

експресија на заумната сила. 

  

оддели го сегашното од сега, 

налеј си полски чај, времето одѕвонува 

со светилки во блесок. 

  

разбуди се! 

сега срцето може слободно да продолжи 

да спие. 

 

 

СКРИЕН ПРЕМИН 

 

изоди ги препреките, 

види се на мостовите, 

во водите остави ја твојата сенка, 

подалеку од занесот нафрли семе, 

горчливите голтки сети ги, 

чиноначалствувај со сонот твој, 

твојата песна е твојата храброст, 

  

не, не се тоа несоници. 
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Васил ДРВОШАНОВ/ Vasil DRVOSHANOV 

 

УДК 821.163.3-1 

 

ИСКРИ 

 

 Точка 

 

Веќе не ме тангира ништо, 

освен љубовта кон саканата. 

 

Ама грмело, врнало –  

друг нека му ја мисли. 

 

Јас го изодив својот пат. 

До тука било. Точка. Нов ред. 

 

 

 Волшебница 

 

Јас бев сенка што се движи. 

Ти влезе во мојот свет 

и ме оживи. 

 

 

 Самовила 

 

Чекав долго. 

Предолго те чекав 

да ми ја стоплиш душата. 

 

Ти дојде тивко, 

сосема нечујно, 

ми легна на срцето 

и ме качи на деветтото небо. 

 

 

 Злобница 

 

Туку ми го рушиш наврапито мирот. 

Јас ти се тргам од патот, 

ама ти, пак, ми го јадеш дробот. 

 

Те лути, жено, моето спокојство. 

Не барај повод за кавга без причина, 

прибери си го умот, 
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ќе се отруеш, злобнице, од својот отров. 

 

 Рудина 

 

На почетокот течеше мед и млеко, 

а сега голтам жаби за мир во куќата, 

живуркајќи без капка љубов. 

 

За среќа, жубори поток во планината 

и ме напојува. 

Рамна рудино, само ти го знаеш 

изворот на мојата радост. 

 

 

 Наречение 

 

Си летаат годините, 

ама не ја губам надежда за љубов. 

Ако не ме огреа сонце на изгрева, 

сонце ме огреа на заода. 

 

Чудесна е љубовта. 

Таа си има своја логика. 

Не доаѓа ти кога ја бараш, 

туку доаѓа таа кога сака. 

 

 

 Багрем 

 

Под неговата сенка седеше татко ми. 

Седев и јас. 

Кога дојде време да седи син ми –  

багремот овена. 

 

 

 Погледи 

 

Ти ме гледаш во плеќите, 

а јас те гледам во срцето. 

 

Очигледна е разликата. 

 

Ти бараш сила, 

а јас барам душа. 

 

            Извор 

 

Заедно одевме на изворот 
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желни за љубов. 

Колку повеќе пиевме 

толку повеќе ожеднувавме. 

 

Изворот да ти бил 

извор на вљубените. 

Само требало да се чува тајната 

ѓаволите да не ни ја украдат среќата. 

 

 

 Праска 

 

Есен е. 

Пред мене има праскараник до недоглед. 

Повтувам да наберам праски, 

ама праските се обрани. 

 

Срцето не ме држи. 

Гледам одоколу  

и здогледувам црвено-жолта праска 

скриена меѓу лисјето. 

 

Праскарите брале, брале, но не ја обрале. 

Праската останала сочна 

и ме чекала мене. 
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Никола ИЛИЈОВСКИ/ Nikola ILIJOVSKI 

 

УДК 821.163.3-1 

 

ИЗВАДОК ОД „ПРЕМОЛЧЕНО ПЛАДНЕ“ 

 

 
во ноќта сонце 

можеби месечина 

или илузија пак  

 

 

есенско сонце 

пес се моча на улица 

јавна слобода 

 

 

снежна тишина 

во времето зимски сон 

еден мачор буден 

 

 

 

тешка ноќ, тежок ден 

летна е топлината 

уште сум дете 

 

 

штурец во ноќта 

таа се пресоблекува 

повторно сум сам 

 

 

 

пеколно пладне 

скакулец во тревата 

игра шах со небото 

 

 

 

 

немирно утро 

облаците се трудни 

со дожд од време 
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велики петок 

колку си денес сама 

неработен ден 

 

 

 

велико пладне 

јас сум сам по навика 

во работен ден 

 

 

 

велико сонце 

под ролетните пчела 

пак доаѓа викенд 

 

 

 

велики април 

кајсијата е плодна 

лани замрзна 

 

 

 

велики петок 

ти пеглаш за празник 

кој ќе ти прости 

 

 

 

 

се шеташ боса 

по тепихот од време 

стави чорапи 

 

 

 

едно е јасно 

треба да бидеш сонце 

кога се будиш 

 
 

 

 

усни јаготки 

забранета градина 

потпалува оган 
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нашето време 

е невреме што чека 

мириса на дожд 

 

 

 

случи се сега 

моја слатка Камала 

долга е ноќта 

 

 

 

неделно пладне 

да не се биде дома 

звучи слободно 

 

 

 

растење во ôд 

да се биде некаде 

под силно сонце 

 

 

вчера дожд, о дожд 

денес сонце, о сонце 

под небото сам 
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Кире НЕДЕЛКОВСКИ/ Kire NEDELKOVSKI 

 

УДК 821.163.3-1 

ЕГИПТОЛОГ 

 

Тој одамна знае 

Дека постојат 130 пирамиди 

Дека постоеле 300 фараони 

Во 30 династии 

И дека Александар Македонски 

Престојувал само шест месеци 

Кога бил крунисан за фараон 

Само не знае 

На крајот 

Во која гробница 

 

И тој ќе се Скрие. 

 

 

АЛЕКСАНДРИЈА… СПОМЕНИКОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 

 

Уште гледаш на исток 

Со крената рака Покажуваш 

Каде си Застанал 

И колку си освојувал 

Храбро си Спојувал 

Можно и Неможно. 

 

Уште гледаш преку морето 

Можни навлегувања 

Со големата Војска на времето 

Која почнува да се Сомнева 

Во твоите крајни намери. 

 

Молчеливо со крената рака 

Покажуваш и кон Сонцето 

За да се знае 

Од која земја си дошол 

Да го Спојуваш можното – 

Идното време. 
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СКАЛЕСТО СЛЕГУВА… АЛЕКСАНДРИСКАТА БИБЛИОТЕКА 

 

Скалесто слегува сонцето 

За да се Искапе во Нил 

И да Продолжи кон фараоните. 

 

Скалесто слегува светлината 

И ги Оживува книгите 

Кои ни Требаат да нè Нахранат 

Со нови мудрости и сознанија. 

 

Скалесто слегува соларната енергија 

И создава ново Царство 

Поголемо од пустината 

Пошироко од собраното време 

Во библиотеката  

Александриска. 

 

Лесно влегувам да се Шетам 

Меѓу шуплините на вековите 

Но тешко Излегувам 

Натоварен со Духовни богатства 

Од сите скоро заборавени царства. 

 

Скалесто слегувам по стиховите 

Полни со сонце и видлив восхит 

А до кој век ќе Стигнам 

Тоа го знае Плодниот бог Нил 

Кој широко Навлегува во мене. 

 

 

ДОЛИНАТА НА КРАЛЕВИТЕ 

 

Долга е и скоро невидлива 

Длабочината кон другиот Свет. 

 

Пред неа чека богот Тот 

За да го Провери списокот 

Кој фараон е за Долу 

А кој за Горе со своето богатство. 

 

И Ние упорно чекаме на ред 

Со своите духовни наследства 

Со надеж дека Тот 

Ќе најде Место да нè Скрие 

Подлабоко од очите на крадците. 
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Долината на кралевите е Доказ 

Дека сè е минливо 

Во големата Пустина на времето 

Во големите Гробници на постоењето. 

 

Ние чекаме на Ред 

За да Влеземе во некој Простор 

Долу или Горе 

За да нè Откријат и нас 

После многу векови 

 

Некои современи крадци 

Како нови Сензации. 

 

 

КЕОПС 

 

Наведнат врз папирусот 

Ја планираш својата Вечност. 

 

Народот те слуша како фараон 

Кој се Советува со боговите. 

 

Знаеш дека времето е Пустина 

Во која Пропаѓаат сите Градби. 

 

Знаеш дека се Претвораш 

Во цврст камен и Височина. 

 

Замислен се наведнуваш врз планот 

Веруваш во духовните Чуда. 

 

Млад си и си остана Млад 

Во својот задгробен Живот. 

 

Млад си и си останал Свој 

Во големата Пустина на времето. 

 

Задоволно молчиш меѓу вековите 

Ти си Кеопс кој Успеал 

 

Да ни се Вовлече во мислите 

И после толку милениуми. 
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Олга ПАНКИНА/ Olga PANKINA 

 

УДК 821.163.3-1 

 

ПРЕД ДОЖДОТ ВО МАРВИНЦИ 

 

Бојата се менува од портокалова на окер. 

Стишија дрвјата, со осојни сенки згазени. 

Наидува сив порозен облак, сунѓерно мокар 

за да ја оплоди земјата по светкавичните оргазми. 

 

Како лебед лебди, гледа Леда-земја да ја земе, 

од љубовна желба страсно и улаво скиснат, 

одвај се здржува. Првите матни капки на семе 

се готови да се истурат и тешко виснат. 

 

Тој брза да ја направи избраницата бремена, 

сонува да види нова рожба, обилна и лека. 

Страв му е да не се испразни предвремено 

покрај нејзината утроба што жедно го чека. 

 

 

МЕЃУСЕБНА ПОТРАГА 

 

Со голема мајсторија 

во научната опсерваторија 

астрономите скопски 

Господ го бараат телескопски. 

 

Многу се изненадени: 

траги ич не се најдени. 

Научниците тврдат: а бе, 

го бараме за џабе. 

Гаранција, сто посто, 

тој сигурно не постои. 

 

Тие не знаат дека нивниот ропот 

од друга страна на телескопот 

Севишниот слуша, 

се лути: жими душа, 

и многу сака, нели, 

да види кој така вели. 

 

Гледа во нив право 

низ оптичката справа, 
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ама работата е јалова: 

дулбијата само смалува. 

 

Затоа нема фајде – 

тој никого не најде. 

И, смирен, вели: сто посто 

никој таму не постои. 

 

НОЌЕН РАЗГОВОР 

 

– Дали сум будала, Господе? – Нема сомнеж. 

– Зошто сум будала, Господе? – Сам си знаеш. 

– Како живеав, Господе? – Сигурно помниш. 

– Колку ќе живеам, Господе? – Уште ќе траеш. 

 

– Кој сум, Господе? – Човек грешен. 

– Помогни ми, Господе! – Тоа веќе. 

– Дали сум лош, Господе? – Само смешен. 

– Имам ли среќа, Господе? – Полни вреќи. 

 

– Не можам, Господе! – А ти пробај. 

– Можам, Господе! – Одвај ли, тешко. 

– Се смееш ли ми, Господе? – Ама без злоба, 

погледај сам себеси, такво си смешко. 

 

АЛЕКСАНДАР 

 

Ги измив нозете во Инд, 

но на реката се уште ѝ сум туѓ. 

Сега му сум рамен на бога, 

ама пак ми е здодевно. 

Зошто не ликувам 

мислејќи за подвизите? 

Зар смртта на непријателот 

повеќе не ме радува, 

како и потоци крв, 

безживотни тела? 

Сеев смрт 

таму каде стапнував. 

Jас сум на Олимп, 

но сакав подалеку, 

на Исток. 

Сега јас сум студен, 

стана ладен и мојот меч. 

Меѓутоа, роб на своите амбиции, 
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не можам да се вратам назад. 

Jас сум полубог 

и истовремено 

полу- 

никој. 

 

ПРОЛЕТАРИЈАТ 

 

пролета јато птици 

пее пролетна арија 

еве што значи 

пролетаријатот 

никој нема 

ништо свое 

освен провев на пердув 

не им е жал за ништо 

не се грижат 

дали ќе се вратат назад 

во лет од никаде 

до никаде 

немаат ниту диригент 

ниту водач 

но и пеењето и летањето 

им минат како по ноти 

 

само не знаеме 

кој ги пишува 
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Борче ПАНОВ/ Borche PANOV 

 
УДК 821.163.3-1 

ХОРИЗОНТ СО КАПКА СВЕТЛИНА 

 
Ако напишеш  душата е утопија 

еден збор ќе изникне како остров 

во кој сè е можно 

и сè е како што треба  

и птиците ги несат јајцата на иднината 

 

Ако напишеш сенка на љубовта 

одеднаш ќе се појавиш од кругот на сонцето 

а твојата сенка ќе се издолжува  

како стожер од сончев часовник 

како стрела што патува дење а погодува ноќе 

 

Ако напишам несоница на гласот 

од еден бисер од твојот ѓердан 

ќе исплива црвената сирена на мојата крв 

и ќе ти пее дека го живееме невозможното 

во можното – колку несфатливо толку  реално  

 

Ако напишеш конфузија 

светот за миг ќе застане и ќе видиш 

како хармонијата е грамофон со инка кон морето 

и додека владее совршен мир 

гулабите ќе ни колваат бели крвни зрнца од дланките 

 

Ако напишам медуза на агонијата 

една змија од главата на времето 

ќе ти го подари камчето на разбирањето 

и ќе знаеш дека ко пеколни семчиња сме  

а јаболкото на издигнувањето е и нашиот пад 

 

Ако напишеш милост 

и колку и да си ги рашириш зениците 

тие не ќе се шират поради мракот 

туку само заради светлината 

со која Господ го создаде светот 

 

Ако напишеш молитва 

тишината сама ќе проговори со усните 

на дете кое долго не проговорило 

кога свеќата запалена на елката 

ќе го промени хоризонтот со капка светлина 
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ТОА ШТО ГОСПОД ГО ГЛЕДА 

 

додека бесшумно чекориш по ѕидовите  

и танцуваш околу главата моја 

грми ноќта 

и одеднаш за миг   

како опашка на паун се шири светлината 

и со илјада очи до најтенките капилари 

нè погледнува љубовта  

а ти ми велиш  

дека тоа што Господ го гледа 

ние ќе го слушнеме 

како грмотевица по блесокот 

 

додека бесшумно чекориш по ѕидовите  

еден Сизиф во мене 

на врвот ја остава тежината 

и долу со огнот ја совладува гравитацијата 

со која го туркав каменот на стравот 

 

има еден збор што сал за миг 

како опашка од паун ќе ја рашири светлината 

до најтенките наши капилари 

за да светиме во ноќта 

и за миг да го видиме сето тоа 

поради што Господ го создаде светот 

 

ГУШТЕРИЦАТА НА ЉУБОВТА 

 

мојата босонога лексика  куца со горчината на јазикот 

низ годишните времиња на една несоница 

 

на крајот од секоја јабана камењата ги ѕидаме  

со рамните површини на измамата  

дека сè е како што треба 

 

за среќа секогаш забораваме  

дека гуштерицата на љубовата 

никогаш не жали по својата откината опашка 

 

АНАТОМИЈА НА НЕБОТО 

 
коските на небото се лесни воздушести 

а срцето забрзано му чука 

во идејата да се биде птица или ангел 
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кога мислата ќе стане време 

ништо повеќе не е бесмислено  

 

и кога часовникот во тебе ќе застане 

и кога како ангелска синтакса ќе паднеш  

со црвени и бели крвни зрнца 

што потскокнуваат врз една рамна линија 

пак ќе бидеш кардиограм што отчукува 

 

анатомијата на небото 

дише исправено на твоите нозе 

и чека завесата да ја тргнеш  

и новопроцветаните рози да ги видиш 

 
 

ЛЕБ 

 
се замесува брашно и душа 

за да биде квасец на телото 

 

најпрвин тестото е меко речиси течно 

се тркала во набрашнето памучно платно 

тенко и нежно како плацента 

се полни со воздушни меурчиња 

и станува пердувесто 

 

полни со душите на живите и мртвите 

поврзани со меурчињата под корката 

се печат лебчињата  а потоа таа ги разнесува 

најпрвин во татковата куќа 

потоа по сестрите и браќата 

 

тоа не беше раздавник за душа 

Лебот нè поврзува како класот зрната 

велеше таа и со солза го квасеше 

лебот што и нејзе дома  

и доаѓаше со некој близок од нејзините 
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Зоран ПЕЈКОВСКИ/ Zoran PEJKOVSKI 

 

УДК 821.163.3-1 

 

КАПКА РОСА НА ДЛАНКАТА НА СВЕТОТ 

 

На дланка бисер на бистра солза, 

божилак во око на брзонога срна, 

искра од молња и сончева круна.  

 

Кревко пламенче од здив што се пали, 

прстен ноќта со денот што ќе ја венча, 

на свадбена софра за небото и земјата.   

 

Ги носи деветте животи на бесмртноста 

со жив жар соништата што ги разденува, 

гревот на Адам го внесува повторно во рајот. 

 

Светот би свенал како ружата на кактусот 

без таа необична капка роса на универзумот, 

капната за да се роди и да раѓа живот. 

 

 

НОЌЕ САМА 

 

Додека навлегува сонот 

во топлината на нејзиното тело, 

и зрее како вжештено лето, 

таа владее со ветровите и огнот, 

затоа што едноставно таа е жена, 

која сè надгласува додека молчи 

и убавината зборува наместо неа. 

 

Додека таа во ноќта спие сама 

со сон и мисла го прелетува светот, 

со златна прашина оплеменува ѕвезди 

за да се разбуди среќна што не е сама. 
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ВОЗНЕС 

 

Вознес е величественоста на бранот на твоите чекори 

поглед на силуета што плени со облици и движби, 

трепет на свила што исцртува блескот на мигновини, 

бунт на живи недофати со оган што распламтуваат.  

 

Горливи созвучја на опасно разорен бран од насмевки, 

пијанство што го втрештува и смирува моето тело,  

мојата потчинета душа што не ја сака слободата, 

без твојата успивна и утринска загратка сладост. 

 

Замислувам како да сонам и тонам во нестварна будност 

со телото твое во белина и полусветлина од пламен, 

недофатна за бакнежот што лебди над белите чаршави 

со облик и опој на мирисот на твоето возбудено тело. 

 

Лебдиш како бел превез што скрива блаженствен спокој 

срцевиот ритам во космичка хармонија со моите жедби,   

фантазмагорично го преобликува универзумот во силуета, 

што станува тело во кревкиот допир со меката перница.  

 

 

СÈ БИ БИЛО ЕДНОЛИЧНО СИВО 

 

Сè би било еднолично здодевно сиво 

без сенката на нејзините долги трепки, 

екваторот на нејзиното извајано тело, 

златните острови на моите воздишки, 

бреговите на телесната конфигурација 

прекриена со бел сатен од лесна свила. 

 

Сè би било еднолично здодевно сиво 

без загризот на усните што горат, 

експлозијата на копнежот в зори, 

кристалот на насмевката што цути, 

татнежот што во крвта шепоти.  

 

Убавината не би требало да ја нема 

светлината не би можело да ја нема,  

музиката на гласот не смее да ја нема, 

боите да ги нема. 

 

Што ќе ни е сонце без сончевина, 

заспивање без сонување, 

љубов без возбудување?! 
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РАЗДЕНУВАЛКА 

 

Таа спие со огнот на ноќта 

сонува со виделото на денот, 

таа е секогаш во тајна мисија 

на првата утринска мисла 

што ќе донесе одлука, 

колку да трае убавината. 

 

Насмевката е разденувалка 

пред огледалото на денот, 

растрчана во крвотокот 

со остатоците од сонот.  

 

 

ВИНАТА НА ВИНОТО 

 

Што ли го возбудува 

истекот на руменилото, 

низ меката белина 

на убавите образи? 

 

Како ли се создава 

мирисот на заводливоста, 

карминот на расцветот, 

трепетилката на здивот? 

 

Мора да е вината во виното 

што го смислуваме како причина 

за храброста на првиот чекор?! 
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Христо ПЕТРЕСКИ/ Hristo PETRESKI 

 

УДК 821.163.3-1 

КОЧИЈАТА ОД ПОМПЕЈА   

  

Кој ли прв го здогледа парчето   

Железо бронза или калај   

Затрупано со сива ладна пепел   

И покриено со скаменета жешка лава   

  

Кој ли се возел во и со зелената кочија   

Големци велможи младоженци или слуги   

Или пак се носеле на пазар компири и тикви   

А можеби се превезувале соништа и мечти други   

  

Најдобро е сепак кочијата да била поштенска   

Па да разнесувала вреќи полни со злато   

Или со љубовни пораки заробени во еден миг   

Додека коњите одвај го пробивале и доодувале патот   

  

И што ако кочијата воопшто не била полна   

Туку целата сосема била напуштена и празна   

Ќе остане ли сал нејзиниот заробен воздух   

Како во повторно споена и залепена скршена вазна!   

  

   

УБИЕЦ   

  

Братот на убиецот   

Го бакнува својот брат   

Зашто тој за него не е убиец   

Туку само постар и полош брат   

  

Та не го убил тој својот брат   

Ниту не помислил насон да го стори тоа   

Туку ги убил соништата во кои сонил   

Дека ненамерно убил невин и непознат човек   

  

Затоа бегајте од лошите црни соништа   

Пробудете се и сред ноќ побегнете од креветот   

Додека уште ве држи паметот нозете и снагата   

А потоа ќе биде предоцна дури и за истрагата!   
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КОСТЕН   

  

Врел е речиси жежок колку и усвитената плоча на шпоретот   

Од неговото црнило ѕирка кревка невиност и слатка белина   

Кои се распукнуваат на половина заедно со лушпата на небото   

И одеднаш се наоѓа во голи раце жарот од кој човекот потскокнува   

  

Исто како кога бос гази по прежешката летна дојранска песок кај јаворите   

Па не помага ни плачење ни молење ни офкање туку најобично дување и 

фучење   

Како кога се лупат претопли костени и веднаш се пикаат во гладната уста   

За да го изгорат јазикот за да ги разбудат непцата за да се победи стр(а)вот и 

студот   

  

Не вадете го врелиот костен од пузата и не заборавајте дека има уште стебла и 

вреќи   

Та не е тој последниот плод што мириса како најубавиот парфем на скопскиот 

плоштад   

И не си ги горете дланките прстите рацете зашто запомнете тие не се ставаат во 

жив оган   

Само поради тоа за да се докаже и покаже колку е неп(р)омислениот потег 

ризичен и поган!   

  

 

КАМЕН   

  

Го преграбуваме каменот со двете раце   

И го носиме како дете рулче   

Подгонети од тежината и стравот   

Да не падне и ни ги столчи нозете   

  

А до пред малку го отпретувавме   

Како грне со злато од под земјата   

Со раце со нокти од сите страни и агли   

И го откорнавме со копачот како заб   

  

Потоа самите и самотно се прашувавме:   

А што ќе ни е нам толку многу голем камен   

Кој може да ни ги потфати рацете нозете телото   

Не само ако ни падне туку и ако се стркала   

  

Затоа го преграбуваме и со двете калливи раце   

Немајќи друг избор го носиме до гроба   

А кој не нашол и не откопал свој тежок камен   

Ноќе на месечина ќе му се сони и тој непрокопсан ќе проба!   
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ЗБОРОВИ   

  

Има зборови   

Кои воопшто не се наивни   

На пример затвор убиство несреќа   

Сообраќајка измама проклетство   

Па затоа ајде барем еден ден   

Воопшто да не постојат и да не ги употребуваме   

  

Има зборови   

Кои воопшто не се невини   

Како на пример љубов пенетрација секс   

Промискуитет прељуба менопауза   

Па ајде барем една ноќ   

Да ги заборавиме и да ги премолчиме   

  

Но што ќе правиме   

Следниот ден и следната ноќ   

Кога ќе треба да го опишеме   

Судирот на два забрзани автомобила на улицата   

Или средбата на двајца вљубени во паркот   

Ќе имаме ли други и доволно зборови за сето тоа?!   

 

  

  

ТУЧ   

  

толку ужасно чекање, но и толку убаво чувство   

  

Како деца кога ќе го земевме тоа желевце в раце   

Секогаш беше потешко од сите други метални работи   

Постарите ни велеа дека не е злато туку туч   

А ние знаевме дека сигурно повеќе тежи и вреди   

  

Туч е задолжителното бричење пред веридба свадба   

Одење в град на промоција или некој друг свечен настан   

Но туч е и чекањето на сигурната смрт на болните луѓе   

Кои не знаат до кога но и не се сигурни зошто и токму баш тие   

  

Туч е најтешката мисла и размисла што доаѓа во мигот   

Како неканет гостин од толку многу врати пред твојата порта   

И ти само мислиш дека го гледаш и држиш врел в раце   

А тој паѓа и те удира директно и болно по прстите од нозете!    
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Берзат САДИКИ/ Berzat SADIKI 

 

УДК 821.18(497.7)-1   

 

ПОДАРОЦИ 

 

Да ги собирам сите ноќни ѕвезди, 

од нив да направам ѓердан - 

да ти го подарам. 

 

Да ги собирам сите сончеви зраци, 

од нив да ти испраќам топлина - 

срцето да ти се стопли. 

 

Да ги собирам сите птичји песни, 

од нив да правам мелодии - 

да не ти биде здодевно. 

 

Да ги соберам сите пролетни цветови, 

од нив да ти направам гнездо - 

од срце на трендафил. 

 

 

КАДЕ Е СОНЧЕВИОТ КЛУЧ 

 

Животот се загрева со надежни зраци. 

Патиштата се читаат со јазик на тркали. 

Половите зборуваат на јазик на едри. 

По небото мигрираат тажни газели. 

 

Над житарките врне каменест дожд, 

а змијата - таа плука западни надежи. 

 

Лилјаците не мигрираат. 

Имаат доволно теминина. 

 

Судбината се појавува во црн превез. 

Свадбарите се лекуваат со соништа на бубамари. 

Пророците го предвидуваат минатото. 

 

- Каде е клучот на сонцето? 

- Дождовните црви ја изеле. 

Ќе се повраќа во клунот на задоцнетата птица. 
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НЕЗРЕЛОСТА 

 

Едно пиленце 

има желба да се сретне 

со лисицата. 

 

Едно јагненце 

бара да се спријатели 

со волкот. 

 

Едно глушенце 

мисли дека мачката 

е играчка. 

 

ДОМ ОД ДУША 

 

Зошто не ми зборуваш? 

Зошто не застануваш? 

Сакам едно прашање. 

Еден поздрав. 

 

Ако не зборуваш, немаш љубов. 

 

Застани! И јас постојам. 

Јас сум за мир. 

Барам луѓе. 

Сакам да ги радувам. Да ги усреќам. 

 

Сакам да разговарам за љубовта. 

Во неа сум занесен. Та застани! 

Зборувај ми! Кажи еден збор! 

Јазикот нема врска. Зборот е доволен. 

 

Барам стреа. Љубовна стреа. 

И малку топлина. 

 

Ме втолчиле будали. 

Ми го оладиле срцето. 

Сиот сум во мраз. 

 

Верувам дека не си од лошите? 

 

Јас живеам за вас. 

Јас сум вашиот дом. 

Дом од душа. 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 43 

ЗАПЛЕТЕНО ЈАЖЕ 

 

И да се искачите на врв, 

ќе останете осамени. 

 

Ако човекот би одлучил 

да го оствари осамен животот, 

би било глупаво. 

 

Кога не би биле страдањата и навредите, 

не би постоеле ниту радоста и среќата. 

 

Животот е како заплетено јаже. 

Понекога е како бистра вода, 

понекогаш како матна. 

Понекогаш е како блато. 

Понекогаш како мед. 

Понекогаш како риба на суво. 

 

ОДНЕСИ МЕ ТАМУ 

 

Фати ја мојата рака! 

Однеси ме подалеку од ова небо! 

 

Однеси ме таму! 

Таму каде што се љуби сонце со месечина, 

каде што очите ми немале видено, 

каде што денот изгрева како ветренце, 

на небо во свилена купола, 

каде што птиците летаат без крилја, 

каде што песните се пеат немо! 

 

Ајде, земи ме! 

Фати ме, дигај ме, 

оти рацете ми се скршени! 

 

Не зборувај ми! 

Немо те разбирам. Само те молам, 

однеси ме на тоа место без ноќ, 

каде ноќта денува, 

каде што се сонува будно! 

 

Однеси ме таму! 

Само, таму да те љубам сакам. 

Да се гониме еден со друг, како пеперутки носени од ветер. 
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Раде СИЛЈАН/ Rade SILJAN 

 
УДК 821.163.3-1 

ДО ПРИЈАТЕЛИТЕ 
 

Според традиционална Козачка песна 

 
Пијте 

Браќа 

Пијте 

 

Од изворот на љубовта 

Солзи радосници 

Пијте 

 

Во пијанството 

Далечни предци 

Спомнувајте 

 

Во земја митска 

И комитска 

По трупови не газете 

 

За идеали свети 

Свечени литургии 

Наизуст кажувајте 

 

Пред бурите на земјата 

На усни медни 

Бакнежи дарувајте 

 

Пијте 

Браќа 

 

За радоста на рожбите 

Пијте 

 

На јарбол небесен 

Со крилати мисли 

Знаме развевајте 

 

Во дното на бунарот 

Дробни солзи 

Не истурајте 

 

За душата на мртвите 
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Пијте 

 

Од утробите 

На жени блажени 

Деца не крадете 

 

За животот скржав 

На посна вечера 

Сабји не вадете 

 

Пијте 

Браќа 

Пијте 

 

Пред себе 

Вода не истурајте 

 

Од небото сино 

Со гладни очи 

Ѕвезди симнувајте 

 

За луѓе без уши 

И жедни усни 

Ножеви не вадете 

 

Со зборови блажени 

На децата без детство 

Сонце дарувајте 

 

Така подобро 

Ќе го пронајдете 

Патот на ангелите 

 

Пијте 

Браќа 

Пијте 

 

Зад себе 

Сенки не оставајте 

 

На отворен мегдан 

Нерамна битка 

Со годините водете 

 

И барајте прошка 

Од потомците 

 

Така подобро 
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Ќе го преспиете 

Времето на идеалите 

 

Оти ништо не ќе остане 

Од телата гровнати 

И од коските сронети 

 

Пијте 

Браќа 

Пијте 

 

Во дрочни утроби 

Клетки оплодете 

 

Така подобро 

Ќе се разберете 

Со животот лажовен 

 

И никој не ќе дознае 

Кага потонаа лаѓите 

Кога пресушија изворите 

 

Пијте 

Браќа 

Пијте 

 

На дното од бокалот 

Бигор не оставајте 

 

Во капка вода 

Жедни деца 

Не давете 

 

Под облаци црни 

И извори матни 

Лажни гости не канете 

 

Пред скришно огледало 

Во проклет ден 

Незнаен јунак 

Простум ќе стои 

 

Пред бурите на ноќта 

Нечија рака 

Со камена стрела 

Ќе убие 

Сè што е свето 

И проклето 
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Без компас 

И без душа 

Во поле од свила 

И во гора без птици 

Ќе галопираат диви коњи 

 

Пијте 

Браќа 

Пијте 

 

По земјата гладни ќе шетаат 

Последните робови на векот 

 

Кога ќе си заминат од овој свет 

И каменот солзи ќе пророни 

Потоа сите ќе поверуваат 

Дека никогаш не сте постоеле 

 

Со вашите усти ќе пеат 

И минатото 

И сегашноста 

 

Чудни раце ќе ги отворат 

Портите на заблудите 

И на надежите 

 

Пијте 

Браќа 

Пијте 

 

По многу непроспиени ноќи 

Песната ќе ве боготвори 

А над вашите глави 

Ќе паѓаат метеори 
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Мирјана СТОЈАНОВСКА/ Mirjana STOJANOVSKA 

 

УДК 821.163.3-1 

ИЗВАДОК ОД ПОЕМАТА „СУДБИНАТА НА БУКВИТЕ“ 

 
...Сите соѕвездија ѕиркаат во оваа земја, 

светкаат  

пред новото време 

што надоаѓа 

од кај ридот 

на изостреното големо око 

што нė гледа сите нас 

и нашите гревови. 

 

Милиони кодови 

излегуваат од буквите на мојата земја. 

Кој може да ги запомни? 

Која ли метафора 

ќе ги расветли 

тие значења на буквите  на мојата земја?! 

 

Која  просветлена Буква 

и 

кој број 

ќе ја означи 

Целта?! 

Каде е целта 

на сите овие букви  

што трчаат во ноќта? 

 

Ми се стори 

дека постојам со векови. 

 

Моите патишта 

само се прекрстуваат. 

 

Ми тежи помислата 

дека сето ова време 

се прават само обиди 

да се пронајде 

патот 

таму некаде напред 

каде само просторот постои 

без време, 

каде само души 

трчаат 
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и тела се вијугаат, 

во фигури, 

во духови... 

 

. 

Во приспивната песна 

на старите листови, 

само виното 

ја има смислата 

на сите бои 

на виножитото, 

на сјајот на ноќта, 

едноставно, бегање од реалноста... 

 

Повторно буквите ја поставуваат 

енигмата  

за смислата на постоењето 

во постојаната борба 

во секојдневието 

за пари 

и за љубов 

која како во црна дупка 

само пропаѓа, 

па се наголемува 

и на крајот се губи, 

за повторно да се почувствува 

нејзината празнина. 

Жед, 

голема жед за љубов. 

 

Минуваа години 

на бесон 

и возбуда 

како војската на големите владетели, 

како откритие на мојата Македонија 

дека длабоко во нејзината утроба 

лежи стравот од самотијата на светот, 

стравот од распукување на душата 

на таа земја, 

чие име е закрила 

на страдалниците, 

на колнатите, 

и проколнатите 

заради нивната големина, 

заради ширината на нивната свест, 

токму таа убавина  

на репрезентативните примероци  

од оваа земја. 
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Мојата земја ја носи болката  

на моите предци 

за неостварените желби 

и забодениот трн 

во срцевината на црвената ружа 

на телото на најголемата 

планина на постоењето. 

 

Или патоказите не знам да ги читам 

или тие се патокази 

каде не треба да одам. 

 

Ќе чекам илјада лета 

и ќе го дочекам 

мојот принц во човечка кожа 

за да ме спаси 

со универзумот на желбите 

каде тие стануваат СТВАРНОСТ. 

 

Го слушам гласот на буквите 

како чоколадни коцки 

од асфалтот на жешките утра 

што врискаат 

од жал 

или од занес 

дека се случува тоа 

што мора да се случи. 

 

Шаховски полиња 

од енигми на илјадници сончеви системи 

сега транзитираат низ моето срце. 

 

Моето срце 

како и срцето на мојата земја 

се тресе 

од студот на најголемата зима 

што ги покоси сите треви, 

сите билки од мојата градина. 

Јас треперам: 

Дали ќе има храна за нашите деца? 

 

 

Минуваат тука туѓи букви, 

кои сеат страв 

и непријатна миризба, 

на расипана свест 

од која ми се врти светот наопаку. 
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Не е тоа надреалистичка слика 

туку бес: 

Што со мене? 

Што со иднината на кодот  

на мојата земја? 

 

 

Не, не сакам да тргувам. 

Не се продава земја. 

 

Не се продава ни душа. 

Душата помни 

сė што поминала 

низ карпи од време 

расте и се надградува 

се самозапознава 

и продолжува 

во недорек 

на сите значења на зборовите 

од овој свет со предзнак 

на фонемата М. 

 

Тоа е фонемата на моето име 

и на мојата земја 

зашто едно исто сме. 

И таа е пепел, 

и јас сум земја. 

 

Ќе постои таа 

и јас ќе сум вечна 

како прашина, 

како вел над сите записи, 

како старозаветни писма 

 

каде приказната е обична историја 

која нѐ враќа назад 

на изворот... 

 

...На почетокот беше Зборот, 

како извор на сите почетоци. 

Но, оттогаш 

смислата на постоењето 

го врви својот пат 

кон бесмислата да се вложува 

во движењето 

на илјадници промашени кодови. 
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Потребна е силата на сите букви 

да се издржи овој јад... 

Додека траат сите болки 

на разделување од најблиски, 

на рушење идеи, 

на прекројување граници, 

на превртување факти, 

на злогласување вредни дела, 

на величање недела, 

на преклопување вистини 

со парче сланина 

и брза храна 

од големите ресторани 

на профит и кариеара 

на бенифит и кошмар 

од пари... 

 

Потребна е силата на сите букви 

да се издржи овој јад... 

 

 

Во некои други патувања, 

во други светови, 

во други светлини, 

сето ова 

кој знае 

дали ќе имаше 

смисла.... 
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Гордана СТОЈАНОСКА/ Gordana STOJANOSKA 

 
УДК 821.163.3-1 

ERGO SUM... (ЈАС СУМ…) ВТОР ДЕЛ 

 

Тајната, да ти верува треба.  

Да сретне дух што не се колеба.  

 

Превезот нејзин од сомнеж цврст е ткаен,  

на прашања морни исплетено дело,  

благороден челик во стрпливост кален  

како оклоп боен ѝ покрива тело.  

 

И непознат свет под клепки ѝ се гнезди,  

невидено небо во окото темно,  

и мастилав свод без искра и без ѕвезди  

во бескрај се тегне, безгранично, без дно.  

 

Запри збор и молчи, кога сите зборат,  

дигаат глас праведен, да искажат се борат.  

Со зеница будна штом сон како оков  

под веѓата ти уморна, натежнува око.  

 

Патот пред тебе само трн раѓа,  

бури ќе ја бијат твојта лаѓа. 

 

Љуби, силно, страсно кога сите мразат, 

љубов одрекуваат, гонат, ја газат.  

Чекај и кога умор смртен те јава, 

те руши, те дроби, ти свиткува става.  

 

И потоа, ти тргни во последен бој, 

и суровост и сомилост ти да допреш 

во себе, да соочиш демон и дух свој   

и смртта само да може да те сопре. 

 

Како златна искра, надеж да ти свети, 

кога сите среде очај ѕвездите ги губат,  

оди и кога трње ти парчи пети, 

не клекнувај и ангели за крај кога трубат.  

 

Тајната, таа, храбрите ги сака.  

Ќе се предаде во цврста рака.  

 

И кога кукање за поглед те моли, 

 за утеха колне, не свртувај око.  
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И нека двојбата рани ти оголи,  

не спуштај поглед, ти чувај го високо.  

 

И кога крик див и зол ти смрзнува крв, 

не запирај нога, не колебај чекор.  

Не допуштај да престапи душманот прв,  

стравот, на патеката твоја ко прекор.  

 

И не помислувај, не свиткувај рамо,  

и  кога богови ситни се жестат, се гневат  

во ветрот изгубен - глас е тоа само.  

Ти знај, најмалите најчесто најсилно реват.  

 

Не смееш да клекнеш, 

не, не кажувај не!  

Не смееш да заплачеш, 

кога тага демнее.  

 

Не кажувај, не,  

предалеку е, претешко е, ме боли, 

кога тајната до срж ќе се соголи.  

 

 

ИЛУМИНАЦИЈА ПРВА 

 

Од каде си, што си, зар уште не знаеш?  

Верно, во крв родена си и во солзи  

но и нишка ѕвездена во генот се ткае,  

божествена плазма во жили ти ползи.  

 

Но, подигни глава и види зад она 

што душа ти прободе со својта слика,  

зад ужасот сонце изгрева, Илона. 

Под демонот избива Божјата лика! 

 

Исправив лице со солзи што се сушат,  

мачно, како утро зимско од зад ридот висок. 

Подотворив душа повик да послуша  

и чув, милостив пој кај се издига под писок.  

 

 И изворот мој што беше порој  

во рамнина пронајде спокој свој. 

 

И видов учител кој ученик учи,  

меѓу ситните прсти перо му става  

и предан за писмо му отвора очи,  

непознат, недопрен од заслужна слава.  
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Видов воин кој од рамо пушка спушта,  

во прав ја фрла, за живот гласа без да двои  

и со кренато чело силник напушта,  

одбира да не стрела, со стрелани да стои. 

  

Родот мој во светлост друга блесна! 

Гордост заборавена воскресна! 

 

И првиот клуч иднината ја откри,  

минато збриша, границите ги сокри.  

За амбисот – мост. За небото – крило.  

За раната – милост. Светлост - за сивило.  

 

Заѕвонија тогаш чекорите мои  

на армија ритам ко еден што гази, 

како покора страшна, сè сами херои,  

што победи брои, никогаш порази.  

 

Во знаме верува, напред што се вее, 

и не знае за страв и кога битка беснее,  

за честа во гради еден залог носи, 

со голото срце и крв врела да пркоси.  

 

Во душата моја, наместо одговор,  

се роди зрел плод и в миг, разреши спор.  

 

И првиот клуч татковина ми даде,  

корени ми откри, со Име ме дари!  

Зашто безимен, од никаде тој иде,  

и ништото со дух негов господари.  

 

Зашто сега знам, безимен, тој мртов е,  

и безимен не постои, не живее,  

не остава трага, а не се ни родил;  

не бил и кога патот свој го изодил.  

 

И првиот клуч, на мислата што лута,  

тој несмирен дух, ѝ подари дом.  

Песната да трае, уште една нота, 

на книгата животна - уште еден том.  

 

На уморна птица - гранка за да слета,  

и ледина рамна - за брзакот.  

Нова боја - на небесната палета, 

сончевина и сонце - за мракот.  
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Снежана СТОЈЧЕВСКА/ Snezhana STOJCHEVSKA 

 

УДК 821.163.3-1 

ГО ИЗБЕГНУВАМЕ ОГЛЕДАЛОТО 

 

Луѓето кои со години не сме ги виделе  

во нашите глави остануваат 

онакви какви што биле  

кога последен пат сме ги виделе.  

 

Некогаш случајно ќе ги сретнеме 

и ќе се изненадиме колку остареле. 

Ќе си помислиме сите стареат, освен јас,  

успешно го избегнувајќи го огледалото.  

 

Ако случајно се видиме, ќе се запрепастиме. 

Ликот во огледалото нема да го препознаеме. 

Во нашите сеќавања сѐ уште сме убави,  

слаби и млади. 

 

 

ЧАСОВНИК 

 

Ме брка времето  

во стан без ниту еден ѕиден часовник. 

 

 

ВРЕМЕ-ПРОСТОР-ТЕЛО 

 

Навистина е убаво  

кога ти е удобно во својот дом,  

во својата соба, во својата кожа,  

и немаш потреба да излезеш,  

да избагаш, што подалеку од сѐ,  

од себе.  

 

Сакаш оваа состојба да трае  

што подолго  

непорменета, недопирлива,  

навидум постојана.  

 

Се чини ништо не се менува,  

но мигот полека се измолкнува,  
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а ти нечујно учествуваш во своето  

незабележливо минување  

низ ова време-простор-тело  

-живот на дело. 
 

 

ДИСТАНЦА  

 

Нема потреба да направам три чекори наназад. 

Ги вадам очилата. Ги ставам во џебот.  

И добивам дистанца. 
 

 

СКРОТУВАЊЕ НА ЕГОТО 

 

Посакав да се скротам,  

да се смалам себеси, 

да се смирам,  

да се стишам. 

 

Станав толку успешна во тоа  

што најпосле не можев  

ни да се видам,  

ни да се препознаам.  

Ичезнав во себе. 
 

 

ПАНДЕМИЈА 

 

Имам чувство  

дека овој разговор  

веќе го водевме  

пред една година.  

Ова не е дежа ву.  

Ова е пандемија.  
 

 

МАЧЕШКА МАЈКА 

 

Ме пронижа плач од маче.  

Се сепнувам како мајка  

кога ќе чуе плач на дете,  

во првиот момент, пред да се сети  

дека детето веќе одамна ѝ е пораснато.  
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ЗАСТРАШУВАЧКА ЉУБОВ 

 

Кога ќе станеш родител  

срцето ти пука како печен костен, 

се отвора  

и одеднаш восприема толку многу љубов, 

која не си можел ни да претпоставиш 

дека постои. 

 

Те преплавува, 

те обзема, 

те управува. 

 

Истата таа пукнатита, 

те изложува и те прави ранлив. 

Низ неа слободно влегува страв 

дека сега имаш што да изгубиш. 

 

 

ЧУДОТО НА РАЃАЊЕТО 

 

Зошто толку боли породувањето? 

За никогаш да не заборавиш  

дека си го посведочила  

чудото на раѓањето. 
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Марина ШОКЕВА/ Marina SHOKEVA 

 

УДК 821.163.3-1 

ЗИМСКО ПОПЛАДНЕ 

 

Син ми во својата соба 

слуша музика, пишува или гледа ТВ, 

јас во дневната соба  

читам, разговарам или сонувам. 

И јас и тој знаеме 

дека заедно под истиов покрив пладнуваме. 

Сепак, секој си плови во своето крвно зрнце 

по својата река од крвоток,  

нурнува во себе и испливува според својот ритам. 

Си довикнуваме досетки и од срце се смееме. 

Мачорот безобразно комфорен 

во својот агол на каучот 

мрмoри од задоволство, 

вибрациите од неговото предење 

дополнително нѐ успокојат. 

Системот за греење ромори, 

топлината мачорот го гушка, 

мене попатно ме погалува по косата 

и меко, со љубов се лизга по скалите  

нагоре до детската соба. 

 

 

 

ГРАБЕЖ НА ПОРТРЕТИ 

 

 

Луѓето од моето опкружување 

неосетно ги снемува. 

 

Каде ли е тој 

што без часовник знаеше точно 

колку е часот? 

Колку долго по улиците не вреви 

измачената душа 

на воениот инвалид? 

И таа што си шепотеше со самовили 

а некогаш и гласно 

се караше со нив, одамна 

не викнала низ чаршијата. 
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О, тие  икони од провинцијата! 

Спротивно на нивните разџагорени животи 

си одат тивко и достоинствено. 

 

Некој друг им ја препознал вредноста 

и ни ги краде. 

Еден ден, забележуваш,  

галеријата на портрети од улицата 

осиромашила, 

а, некако со неа, и нашите души. 

 

 

 

ЗЕМЈА 

 

 

Ги наѕирам контурите 

на новата земја. 

сивкавата маглина од моите фантазии 

добива конечен изглед. 

Додека се приближува 

незапирлива и опасна, 

ме плаши и ме восхитува. 

 

Колку ли ѝ се замајни зачините 

непознати за моето поднебје? 

Дали  

под нејзините сенки 

демнат крволочни животни 

жедни за мојата крв? 

Дали поубаво пеат нејзините птици? 

 

Голема е и раскошна. 

Ми го препречува патот. 

Си велам, 

ќе мора да ја заобиколам, 

или да ја прегазам со голи стапала, 

или, пак, јас, голорак воин, 

со мудрост да ја покорам. 

 

 („Светот и јас“ – ПНВ публикација 2021) 
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ПРОЗА/ 

 PROSE 
 

 

 

 

 

Шахназ Агајева, Азербејџан/  

Shahnaz Aghayeva, Azerbayan 
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Даниела АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА/ Daniela 

ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA 

УДК 821.163.3-32 
 

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НА ЗНАЧЕЊЕТО  

 

Беше натпросечно интелигентна, но и исклучително убава со своите 180 

сантиметри. Особено ѝ причинуваше задоволство да им подметнува интелектуални 

замки на своите професори за да ја покаже својата доминација над нив, докажувајќи 

им дека дипломата не го прави човекот тоа што е и дека мудроста не доаѓа заедно со 

тоа парче хартија, кое во денешно време и некој припадник на средната класа може 

да си го купи на црно. А, не помалку уживаше во подметнувањето комуниколошки 

замки на професорите од спротивниот пол за да ја докаже женската ингениозност, 

проникливост и способност за манипулација, само ако сака и ако биде провоцирана, 

женската надмоќ и способност за управување со настаните што „инцидентно“ се 

случуваа, убивајќи ја во поим културолошко наметнатата доминација на машкиот 

над женскиот пол. Така сосема „инцидентно“ на професорот по Лингвистика му се 

случуваше да му се исуши устата во текот на предавањето, да го изгуби гласот и 

способноста за создавање правилна синтаксичка конструкција, па дури и да ја 

напушти предавалната, бидејќи неговиот поглед не можеше да се подигне повисоко 

од нејзиното деколте, кое се брануваше на секое нејзино потпирање де на едната 

страна од клупата де на другата. Плимата и осеката наизменично се менуваа кога 

таа ќе се налактеше на масата, а потоа ќе го олабавеше своето тело и ќе се потпреше 

со грбот на столчето, а професорот ја напушташе предавалната токму во моментот 

кога крвта ќе му јурнеше на едно место што не можеше да се скрие ниту под 

главните реченични членови, ниту под прилошките определби, ниту под лексемите, 

ниту под семемите, а најмалку под фонемите, кои правеа значенска разлика само во 

апстрактната перцепција на неговото секојдневие, во кое беше навикнат 

студентките да му се воодушевуваат и да го голтаат со поглед, испуштајќи нечујни, 

но конкретни воздишки, а за волја на вистината, лингвистиката никогаш не била 

повисока,  позгодна и попривлечна. Проблемот тука беше што на Деспина, и покрај 

тоа, воопшто не ѝ беше привлечно неговото однесување на алфа-мажјак и неговото 

самозадоволство кога ќе го почувствуваше на себе погледот на студентките во 

амфитеатарот. И, едноставно мораше на некој начин да го казни тоа негово 

однесување на волк што чека во заседа облечен во јагнешка кожа, а и да му докаже 

дека жените не се беспомошни пред стереотипите, ниту се глупави, дека не се 

плашат од машкото напумпано его и дека професорите не смеат да ја 

злоупотребуваат својата позиција на надмоќ за да го добијат тоа што го сакаат, па 

макар било тоа и обично внимание или обожавање. Исто толку „инцидентно“ беше 

и испружувањето на нејзината гола долга нога во амфитеатарот за време на 

предавањето на професорот по Англиски јазик или грицкањето на пенкалото за 

време на испитот кај асистентката по Семиологија, или предизвикувачкиот поглед 

што му го упатуваше на професорот по Историја… Таа не беше феминистка по 

убедување, значи не се бореше активно и јавно за некакви права на жените во 

општеството, туку инстинктивно ги казнуваше девијантните перцептивни појави 

дека жените се „послабиот пол“ и поради тоа не треба да уживаат некакви права 
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или дека треба да го чекаат својот маж заштитник, без разлика дали тоа беше став 

на маж или на жена. Значи, сепак била феминистка по убедување. Тој нејзин став на 

сите им беше познат, бидејќи во една ситуација на годишната конференција што ја 

организираше факултетот, пред аудиториумот презентираше свој 

интердисциплинарен труд во кој ја застапуваше тезата дека европската фантастична 

сказна со разубавени романтичарски модификации од страна на Вилхелм Грим, 

европската сказна од типот на „Заспаната убавица“, „Пепелашка“ и „Снежана и 

седумте џуџиња“, е штетна за родовото воспитување на децата, и дека токму поради 

тоа жените се чувствуваат инфериорно во поглед на мажите, и дека токму поради 

тоа просечната млада жена, па дури и таа што е интелектуалка, го чека својот 

заштитник цел живот и, сосема неподготвена, и покрај многуте подготовки од баби 

и мајки по принципот на егземпларност, влегува во традиционалната игра што 

мажите и жените ја играат со векови, во која жената треба да седи дома, да пере, да 

готви, да раѓа и да молчи и да чека да ѝ се врати нејзиното „маже“, за кое е 

нормално да биде отсутно од дома. Дека, колку и да мислиме дека сме напреднале 

во тој поглед, денешната жена и не се разликува толку многу од жената во 

седумнаесеттиот век, која си ја напудрувала кожата, си ги поткаснувала усните за да 

ѝ бидат потенки и поцрвени, си ги покривала физичките недостатоци под 

раскошната облека, си ја стегала половината до болка со конците на 

медиокритетите, плаќала уметници за да насликаат нејзин портрет во светло во 

какво сакала да се претставува пред другите, а потоа со стиснати уснички и 

загадочно воден поглед им се насмевнувала од другата страна на платното на 

потенцијалните мажи, го следела говорот на мажите и се приспособувала на него, 

учела како да разговара со нив, истакнувајќи ја нивната супериорност, односно 

својата инфериорност, и секогаш знаела кога да ја напушти просторијата. И, сето 

тоа за да биде допадлива и да може да си ја оствари својата животна цел – да се 

омажи. И денешната жена го прави истото, со таа разлика што сега ќе си отсече дел 

од носот, ќе си вбризга течност во усните, ќе си стави леќи во боја, ќе си ги подигне 

очните капаци, ќе си го потсече подбрадокот, ќе си го ишмука салото во леѓен во 

салата за липосукција, ќе си извади неколку ребра, ќе си го смени личниот опис, ќе 

се селфира и фотошопира до бескрај и насекаде ќе ги објавува своите педикирани 

стапала. Така зборуваше Деспина пред аудиториумот, кој со подзината уста ја 

слушаше. Всушност, таа веруваше дека успехот нема пол и не треба да се вкалапува 

во некаквиси квоти и процентуални учества на жените на високите раководни 

функции, ниту во парламентот, а ниту во каква било општествена заедница. 

Едноставно е – човекот може да биде ограничен од својот ум, од своето 

малограѓанство, но никако не смее да биде под притисок на полот, или на родот, 

или на етничката припадност, или на културната социјална деменција во име на 

зачувување на некакви естетски вредности, а во слава на елитизмот и социјалната 

неправда. А, мора да се признае и дека уживаше во тоа себепокажување и 

сеприсутност, бидејќи, и кога не беше физички присутна, сите зборуваа за неа – 

студентите што ја познаваа оддалеку, ја нарекуваа Кучката, нејзините колеги од 

истата студиска група ја обожаваа, бидејќи таа беше артикулација на гласот што 

ним им недостасуваше, но и се плашеа од нејзината генијалност; професорите, 

главно, се ужаснуваа од неа и ја озборуваа дека била лесна жена, а во суштина, 

поголемиот дел од мажите професори тоа го правеа затоа што магнетно беа 

привлечени од неа и ја посакуваа, но не можеа да ја имаат, и тоа не толку поради 

некаков морален кодекс или поради политиката на факултетот, туку поради тоа што 
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таа не го сакаше тоа, што со отстапување од само еден процент ја побиваше нивната 

теза дека е „лесна“ жена. 

Ете, таква беше Деспина. Сѐ додека не се случи нешто што на никој не му 

паѓаше на памет ни во лудило. Ете, таа женска, која Бог ја дарил со убавина на умот 

и на телото, но не толку со емпатичност и емоционалност, таа жена во своите доцни 

дваесетти години, бидејќи подоцна се запиша на факултет, тоа живо жарче од кое 

многумина се беа изгореле и поради кое многумина не спиеле – или од љубов или 

од омраза, бидејќи таа кај луѓето предизвикуваше екстремни и поларизирани 

чувства – неа можеш или многу да ја сакаш или да ја мразиш од дното на душата, 

ете, таа Деспина „падна“ на најстрогиот професор на Катедрата кој од неа беше 

повозрасен точно 37 години… (извадок од истоимениот расказ – дел од серијата 

раскази „Деконструкција на живиот текст“ објавени во книгата 

„Деконструкција на празнината“, ЦККС, 2022) 

 

ЕДНА ВРАТА И ЕДЕН ЅИД 

 

Кога вратата одлучи да се тресне од ѕидот за да му покаже дека му е налутена, 

ѕидот се распука од навреда и болка, и тоа точно на две места. Вратата ги плукна 

своите два предни заба и празно, но задоволно се насмеа, а ѕидот никако не можеше 

да разбере како е можно без никаква најава некој да му зададе таков удар во 

стомакот. И тоа, не кој било, туку вратата со која тој толку долго живеел и мислел 

дека му припаѓа и со чија помош успевал секогаш да се врати дома, кога занесен во 

својата фантазија се оддалечувал од неа и ги губел од вид другите ѕидови со чија 

помош можел да стои исправено. Таа отсекогаш била иста и секогаш го чекала со 

широка насмевка на лицето, а тој секојпат ѝ се враќал променет. Токму затоа тој 

мислел дека во секое време, кога и да посака, ќе може да влезе и да излезе од својата 

приказна, но не било така. 

Вратата и ѕидот сѐ уште ја потпираат осамената куќичка на крајот на реченицата, 

бидејќи, ем нема каде да одат ем не знаат како да живеат еден без друг. И не 

проговориле ниту збор оттогаш. Вратата сѐ уште беззабо се смее, иако не толку 

зајадливо, бидејќи, сепак, времето си го прави своето, а ѕидот сѐ уште молчи во 

своите пукнатини. И двајцата се во иста книга, но секој живее во своја приказна. 
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Петре ДИМОВСКИ/ Petre DIMOVSKI 

УДК 821.163.3-32 

 

ЕКСПЛОЗИЈА НА ГРЕШКАТА 

 

Фабриката е градена со шини од челик и греди од еукалиптус.  

Големи еукалиптус стебла биле соборувани, делкани во четвртаст облик и 

носени на градбата. Дека стеблата биле многу високи е видливо од формата на 

гредите кои во целата своја должина од десетина метри имаат исти димензии. Не 

е видливо слабеење кон страната која била кон врвот. 

Нивното уривање од градбата создава земјотрес. 

Откако ќе ги извлечеме од гредите металните спојки, ги поместуваме со 

лостови штанги и кога ќе ги преземе тежата, се уриваат надолу со страотен 

тресок, од што градбата потреперува и одѕвонува металот низ неа. Машината 

потоа стапува на сцена. Ја потфаќа од едниот крај гредата, тој што е кон дворот 

и кон неа, ја прелапнува за да ја подигне и ја носи на купот на крајот од дворот.  

Низ многу денови уриваме само греди и столбови, делкани од 

еукалиптусово дрво, а машината која ја маневрира Винко ги подзема и ги собира 

на местото што еднаш им беше одредено за собиралиште. 

Од височината јас и Мирко ги симнуваме, додека Роберт час е тука час го 

нема. Веројатно низ времето добива и други обврски и заминува да ги извршува. 

Мирко Го напуштил мирното работно место на сиднејскиот универзитет 

за да работи тука во прашина и опасности. Винко на него е бесно лут, но Мирко 

е задоволен од изборот. А не е многу разговорлив. Или штеди на времето и се 

внесува во работата, или го обземаат надворешни мисли со кои се бори додека 

напорно се пренесуваме на уривањето. Но повремено ќе ја подигне главата и ќе 

праша: 

„Како си, Питер?! Оди ли?“ 

Ја подигнувам главата, бришејќи ја разлеаната пот по челото и прашината 

со неа, и тоа е добар миг да здивнам во времето додека го давам одговорот: 

„О, да, оди! И мора да оди, докторе Мирко!“ 

„Само внимателно! Оној мој чале е луд кон работата, а тука не треба 

пребрзување, зашто миг на невнимание и може да настане повреда. Тој е фурија, 

но се грижи никој да не настрада. Ти добро работиш, Винко е задоволен од 

твојата работа, само вика Питер повеќе да внимава да не се изложува на 

опасности. Тука на миг отсутност и невнимание може да настане повреда. 

Малкумина ја сакаат оваа работа, а Винко е задоволен како ти работиш со нас.“ 

Тоа го сфаќам како умеење да ме одоброволат за ангажираност. Кога би 

искажале негативен став, веројатно би ја намалиле мојата мотивација за работа. 

Имало такви случувања и сум давал, кога свесен кога несвесен отпор, но се 

одразувало со смален учинок.  

А Винко е луд по парите и тие ја создаваат фуријата во него. За време на 

една ручек пауза, која за него траеше кратко и стана да работи, мене ми рече да 

не брзам, добро да се одморам и најадам, па потоа да продолжам со работата. 

Тој јадеше паштета, од дома подготвено мелено кое брзо се консумира и за 

подолго заситува. И се виде дека многу заштедува во време за оброк. А додека 
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ручаше, се расприкажува за заработката што ја остварува, и дека за помош за 

неговата родна Хрватска, по осамостојувањето испратил донација од два 

милиони долари. „Заработката ми е добра“, кажа. „Еве, за уривање на оваа куќа 

(уривавме стара стандардна куќа над која работата, просечно, ја завршувавме за 

три дена) остварувам заработка од дваесет илјади долари. Пет илјади се расходи, 

гориво и амортизација по машините и подмирување на другите трошоци околу 

работата, и околу петнаесет илјади ми остануваат приход, по пет илјада за 

секого од нас со синовите што како семејство го водиме бизнисот.“  

Нафрлив поглед кон дворот од фабриката каде низ светлината ми 

просентреа Винко. Не одеше кон следната акција туку поттрчнуваше. Тоа беше 

резултатот на таа асоцијација што излегуваше од мислата. 

Во еден од наредните денови со Винко работевме во иста акција и ми кажа 

дека моето работно време е до три часот и тогаш може да заврши, но дека тој со 

синовите останува во работниот процес сè додека им дозволува светлината. 

Мене, поради превозот кој ми го обезбедуваат тие, зашто нема друг превоз од 

моето место на живеење до менливите работни дестинации, ми останува да ги 

чекам. Поради тоа, и поради што бил задоволен од моето извршување на 

работата за сите овие денови, место сто по ден, предложи да ми исплаќа по сто и 

педесет долари. Во тој разговор се насетуваше и негов страв да не се откажам од 

работата и да ја напуштам. А јас го имав а го задржав во мислата убедувањето 

дека и по првоутврдената цена на дневницата ќе продолжев со работа. 

Сите греди од еукалиптусово дрво ги имавме урнато од градбата. Беа 

поредени во дворот на фабриката (иако разурната, сè уште ја препознававме под 

името фабрика) и го очекуваа превозникот да ги изнесе. 

Пристигна симетралата возена од Либанецот. Беше доволно долга за да 

може товарот да се превезува со неа. Некаде две третини од должината 

налегнуваа во приколицата. 

Кранот за утовар го раководеше Либанецот. 

Јас го раководев сложувањето на гредите во приколицата на симетралата. 

Мирко и Роберт со синџирот ја врзуваа гредата на средината, крајот од 

синџирот го закачуваа за куката од дигалката и товарот беше подготвен да 

патува.  

Винко надгледуваше. 

Гредата, со својата огромна тежина, затегнувајќи го синџирот, се 

подигнуваше во воздухот, бавно подвижувајќи се во ротирање. Поставеноста 

беше така што таа прелетуваше преку мене, потоа започнуваше наслегнувањето. 

Кога стигнуваше на височина од мој досег ја дофаќав со рацете, ја насочував 

нејзината положба и со раката го одредував темпото на нејзиното спуштање кое 

го раководеше Либанецот. Гредата го допираше подот на платформата, 

налегнуваше на него, потресувајќи ја и потпритиснувајќи ја надолу приколицата 

за потоа да налегне со сета своја тежина во неа и да го смири своето движење. 

Ја одзапнував куката на долниот дел од синџирот што ја препашуваше 

гредата во круг, во еден омот. Либанецот потоа повлекуваше нагоре со 

дигалката, синџирот се затегнуваше, се извлекуваше од под гредата и, 

ослободен, заминуваше кон височината, патувајќи кон гредите за следно 

подземање. 

И следната греда е на пат кон мене, кон приколицата на камионот. 

Иста рутина. Ист процес. Исто патување. Кога е на мој досег ја дофаќам, 
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таа лебди и балансира на синџирот и мојата сила што ја вложувам во нејзино 

подвижување е доволна да се насочи кон посакуваното налегнување во 

камионот. 

Либанецот, ракувајќи со кранот, внимателно ја спушта гредата и таа 

контролирано слегнува и налегнува во приколицата од камионот. 

Ништо необично не се случува. 

Таа е пред мене, двете греди се зад мене и ја ослободувам од стапицата на 

синџирот во кој ја држи куката, за таа да остане на своето место на кое 

налегнала, а синџирот повторно да може да тргне на својот пат кон нова греда. 

Следното потреперување е блесок во светлината. 

И во истиот миг и во свеста. 

Отскокнувам назад, така високо, што ме спаси од пад и се најдов на 

претходно спуштената греда. 

Следниот миг е страотен удар на новодонесената греда врз гредата на која 

отскокнав. Во истиот миг, во стравот како да ги видов здробени моите нозе. 

Но бев застанат на гредата во која удри другата греда и само го 

почувствував силното потреперување што од неа се пренесе на мене. 

И за миг сè се смири. 

Само мојата душа беше тревожно растреперена од можната случка која 

веќе беше одбегната. 

Синџирот се крена нагоре и дигалката го понесе кон следната греда што 

треба да се товари во приколицата. 

А стравот надоаѓаше, сè уште надоаѓаше. И сликата се повторуваше и 

повторуваше. 

Врзувачот на синџирот, веројатно сметајќи за постабилно нејзино 

движење низ воздухот место еднаш, со синџирот гредата ја обвиткал два пати. 

Тоа не го забележал ниту кранистот од кранот, Либанецот. Не го забележав ниту 

јас во времето кога таа се симнуваше во камионот, концентриран на нејзиното 

движење кон мене и потребата да се задржам во безбедно растојание од неа. И 

кога синџирот, ослободен од куката и подигнат од дигалката, во неможност 

непречено да се извлече од под гредата, ја подигна, и одмотувањето на синџирот 

ја фрли кон другата греда, затегнувајќи се во повлекувањето нагоре. Ударот на 

гредата во греда беше страотно силен и до скрцување го затресе целиот камион. 

Мигот во кој ја забележав грешката беше поситен од трепнување. Гредата 

веќе се подвижуваше кога се подвижив и јас. И пред мигот што траеше колку 

трепнување, во кој се активира експлозијата на грешката, инстинктот за спас од 

опасноста го активира мојот скок на гредата која крај мене мируваше. 

Потоа се размотуваше клопчето на опасноста. 

 
 

 

 

 

 

 

  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 69 

Јована МАТЕВСКА АТАНАСОВСКА/ Jovana 

MATEVSKA ATANASOVSKA 

 

УДК 821.163.3-32 

СНЕМАШТИЈА  

 
Црвите и полжавите излегуваат по дождот. Си ги лигават бескоскените 

тела по влажна калдрма, пресно турен асфалт и крпена патека, калосана, сторена 

за запрегата бразди да посее. Јас живеам на една таква улица, обземена од 

црвоземни суштества, што никнуваат од плевелот и бетонот, па дури и од 

ушните шуплини. Ги има во секоја дупка напластени, во секој гнилеж, во 

животворена жеговина и кога денот кроце се мукави, дур’ и ноќум. Во 

августината не се живее од с’клетија, одиш, а телото само ти се распаѓа. 

Почнува од ножните палци, ги кине ортомите што скелетот фишек прав го 

додржуваат, па ќе гибне до ткивата, сѐ дур’ не ти испари душеболот, а 

кожинката не ти ја испара. Е тогаш писка секое делче чоечно, секоја клетка 

заробена во нестручниот превод како ќелија, писка и шпоретот од ќералот на 

Сирма комшивката. Со смрдежот на запршка се затнуваат ноздрвите, не само 

крвотечието на нејзиниот овенчан. Така мојата улица во лето се успокојува низ 

врева, стихијата враќа ко реа од канализација, дур’ сонцето зајдува зад 

цуцулките на планините. Си живеевме во слога ние тројцата: јас, Кипро и 

Тијана, обременети од словото словенско и денарската голема буква со која ни 

почнуваше секоја нова кавга, како нова реченица. Катаден ја окупирав бавчата, 

бев нејзин аскер, штом Кипро од постела се искрадуваше да ги рине дланките за 

нас муцките да ни ги полни. Од пот наросена, си ја спружав снагата и тревникот 

со потта ќе го навадев. Со ризава од мајка дадена, пеглана, од чедо недопеглана, 

претав и на трњата им запретував. Даваа отпор и со данок во крв средбите наши 

ги плаќав. Тогаш Тијана ќе тркнеше молкома, прикрадена зад моите бедра, со 

вјавнати калчуни, ми го отскриваше повторното начнување на денот. Парчето 

вечност кога домот ми беше полн, а огништето топло. „Тато се врати“, вртелеше 

околу оградата. „Тато се врати!“ Јас си ја пулев работата, опулена дур’ веѓите не 

ми се споеја со брчките на челото. Дете ко дете, си го бара реченото, а 

незапишаното. Внимание. „Мамо, мамо! Види. На тато не му се допадна твојот 

расол за сркање.“ Почна да виори околу мене, да ми ја скорнува потсукњата, 

весело да се топка од земја, поткрената на прсти, да го мурти носето згадено. Јас 

насукана во бавчата, ко лаѓа во плиткото, со катраносани коленици ги ринев 

болвите, ги сотирав сите микроштетници од леглото врз љубичицата. Маж ми 

беше недоветлив, сострадалник во сечија перипетија, си клаваше клин по клин, 

по една грешка, висок колку чардак, дете пргаво ако му мериш од глава до пета. 

Заробил два-три црва меѓу палецот и показалецот, ги држи така заточени меѓу 

усните, надусниците му навтасуваат, подготвени да се соџвакаат. „Нели е 

јунак?“, Тијана ги токми рачињата околу градите, го лее фустанчето околу себе, 

без да се мрдне. Татко ѝ ликува, со очи насолзени, се дуе кога Тијана се гордее 

со него. Душата ми се подварува, од радост претекува, иако август сака да ми ја 

успори разгргорената крв. Црвјата веќе патуваат низ ждрелото, се дават, иако 

пливаале во врутоците што есенава наврнаа од лисјата ореови пред портничето. 
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Низ зенитот ги меркав, мамурлиски и намќоро, не уживав во шегобиецот со кого 

мојот Кипро одвреме-навреме си фаќаше работа. Седам во тишината, во 

утробата на мракот, чинам кафето кајмаклиско ми ги поцрнува цревата, сркам и 

се засркнувам. Шпоретот на Сирма не пишти од пред две лета, си ја доградија 

летната кујна на приземјето, со парите од татковата оставина. А толку има. Две 

години откако Кипро не ми зборува. Гледам во очите негови. Гледам и некои 

работи не се менуваат. Млитаво ми ги параат црнките, па со горчина, наново, на 

голо, ми ги илисуваат. И тогаш боли. Кога сфаќам дека фотографската хартија 

го изменила нивниот пигмент. Дека тие веќе нема да се свртат разжарени кога ќе 

насетат дека фустанот ми го отскрил бутот или ќе замижат додека челото 

остинато со устата ми го стоплува. Ги изгубија сите движења оној ден кога 

заспаа и не се отворија. И нас нѐ остави гурелави, недоспани, да нѐ задушуваат 

сеништата извршителски, со долгови од жива песок. Чедото в постела лежи. 

Чуми ја налегнаа, а со загорен темјан и крстена вода, варен босилек, не се 

протеруваат. И здравјето е инкасатор. Ништо на светов земен не е за џабе. Ние 

сиромашните со задолжување се раѓаме, со скратена папочна врвца, помалку да 

троши за друг повеќе да има. Немаштијата е наследство кое присилно го 

примаме на трите дена. Овој август беше влажен. Од летото, само месеците на 

календар ги видовме. Автомобилите ги брцкаат гумите во вирот од 

пропаднатиот асфалт, напукнат, урбанистичко дело на земјотресот во 1994 

година. Комуналната служба не беше вешта шивачка и улицата така ни остана, 

некрпена. Да се радува Тијана на полниот базен, после порој. И поројот тој ден 

си најде простор за врнење во моите очи, умерено облачни. Чувствувам како 

коските ладила ми ги каменуваат, кожата се тегни и срцево прелапнува. Мирис 

ме опои. Чекори од увце до увце ми крцкаат, шиба осојницата и јас сета 

листопаѓам. Гостите што доаѓаат нема да ги почастам со обланди. Одамна не 

сум направила, а и не се добредојдени. Први ги пречекаа гнездата на крилати 

мравки-матици и ѕидот немалтерен, во скапување. Граовата вода ја заташкува 

оваа небаре сценографска катастрофа. Мириса на дома, на бабина куќа, на 

детство со цврсти темели. Се лажам дека ќе отстапат, дека таа ќе ги протера, ако 

ништо друго барем до нужникот надвор, ќе добијам на време да ја кренам на 

раце, така во дифтиците свиткана, од болка стуткана и да бегам низ задворјата 

на моите среќни соседи, со полночлени семејства. „Потпишете тука госпоѓо.“ 

Ми даваат некакви лисја, а јас гледам зината, без да си ја голтнам плунката, 

гледам како нечии раце ја подигаат Тијана и ја изнесуваат низ разрушеното 

вратниче, низ чија рамка зјапа спурното сонце. Не знам кој од нив ми закачил 

ѓуле за срцето, ама ми тежи и ме скичмува. За миг грпка ми расте и косата 

побелува. Секој издив ме чини една година. Точно педесет пати издивнав пред 

да помирисам како месото ми посинува и телото се расипува. Џелат сум на 

сопственото, чедоморка станав без да делувам, станав оти немав со што да ја 

отплатам чивијата, да ја истерам, ко колонија мравки да ја истребам. Зарем да си 

го чкртнам името на документ со кој ќе потврдам дека не сум способна да го 

израснам моето чедо? Бездушна ли сум или Господ ми го зел паметот? Не остана 

ништо од Тијана на каучот, само врчвата вода што низ уста ѝ течеше. Мислев 

лошото го плука, ама тоа не заминуваше, се запнало за куќата моја, си распосла 

черга за добредојде и котви пушти пред прагот наш. Млитавото тело на Тијана 

го внесоа во кола за Брза помош, сирените не ги огласија, ама комшиите се 

начичкале пред вратите, кријат муцки и зад дланките, ко брани Трескавечни, си 
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дошепнуваат. Ене ја и Сирма што мажот со масла пржени си го отру, им се 

придружила и со трошка сожалување, трошка обвинување ме гледаат мене, па се 

вртат кон Тијана. „Не земајте ја!“, викам низ бунило и паѓам на колена. Тие 

свикнале да поцрнуваат од работата во бавчата, ама сега тапо без болка, без 

промена на боја ми градат потпора, да не се слизнат рамениците и на земја да се 

струполат. Во очите на луѓето што ми ја земаат не гледам емоција, и тие ко 

коленициве свикнале на вакви разделби, а срцето ко пес е, штом го издресираш 

да цивка кога треба да лае, ќе почива без наредба. Тркалата копаат ров на 

малкуто земја што ја нашле крај асфалтот. Се воспалуваат од триењето и прават 

физичка реакција што и душата ми ја проследува. Се вжаруваат две тела и чадат. 

Пуздер прават де во мене, де на улицава. Комшиите се закашлуваат и стојат 

уште кратко, да не пропуштат некаков сеир за да раскажат од мало до големо, од 

копук до калџија. „Ја снема Тијана.“, дошепнуваат и ми ѕуни во ушиве, иако 

нискофреквентно се брануваат ресичките. „Ја снема Тијана. Ја снема Тијана“, 

почнав забрзувачки да повторувам прифаќајќи ја нивната констатација. „Снема 

Тијана. Снема Тијана.“ СнемаШтија се двои и се цепка, па застанува за грлово, 

да ме гребе однатре. „СнемаШтија“, шепотат и брезите и гранките на жалната 

врба шумолат со мојот јад. Ќе лежам тука. Во дупкава во која Тијана си ги 

брцкаше ножињата си ја давам надежта и не успевам да ја извлечам сламката, 

зашто никојпат не ми одело со игрите на среќа. Црвите и полжавите излегуваат 

по дождот. Си ги лигават бескоскените тела по влажната калдрма, подметната 

од солзите мои што ја квасат. Јас живеев на една таква улица, обземена од 

црвоземни суштества што никнуваат од злобните коментари на комшиските 

пештери, што никнуваат од дупката на ѕидот низ која ете, две зими дува, две 

зими дуваше, дур’ не ја оддува и Тијана оттука. Нив ги има во секоја 

рамноденица и по затемнувањето на сонцето, по излезот на муграта и раѓањето 

на Сонцето. Јас ќе лежам тука, отепана како мува со денешна насловна 

страница, од веста дека немаштијата ми го зеде милото, ми го оперира од 

преграт и го трансплантира којзнае каде. Таа згрижена, јас загрижена. Ми 

останува да лежам и да почекам деведесетгодишново тело, што тој ден јадежот 

за неколку часа го преобрати во старечко, добрите црви да го разградат. Во овој 

свет сѐ има своја противтежа. Еден ден ти се гостиш, другиот со тебе се гостат. 

Од сите црвоземни суштества најгадна е распаднатата совест. 

 

 

  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 72 

Сашо ОГНЕНОВСКИ/ Sasho OGNENOVSKI 

 

УДК 821.163.3-31(082.2) 

ГЛАВА V: ПРЕД И ЗАД КИНЕСКИОТ ЅИД 

 

Лаерт или Горазд или Константин сепак не остана со Волкова. Како и 

минатиот пат кога ја напушти, така и овојпат се извлече од постелата на слатко 

заспаната народна артистка и си отиде во хотелот. Одлично му легна тоа што 

требаше да заминат во шест часот наутро и само удри еден туш, се спакува 

набрзина и се симна прв во лобито на хотелот „Прјамухино“ каде што веќе чекаа 

Серјожа и Иван Краткиј. Никољка не можеше да дојде затоа што имаше тешки 

тегоби во стомакот од кавијарот со кој се прејаде и од шампањот кој обилно го 

служеа таа вечер во која некако и не беа баш развеселени македонските актери,  

скратени за тројца. 

Веднаш по Лаерт се симнаа и Божо и Линдита со веќе направена 

стратегија и договор за тоа како ќе се движат работите во Балканската 

Македонија, но и со надеж дека тука ќе запре ова несреќно исчезнување. 

Линдита ќе ја засили истрагата за сите тројца како би се констатирало дали се 

воопшто живи и ако се живи, каде би можеле да бидат, а во подземните 

активности ќе го вклучи Анџарот така што до комплетното враќање од 

турнејата, случајот ќе биде расветлен, а Божо ќе се обиде да истражи кој е кој и 

кој што прави во текот на патувањето. Линдита попатно од македонската 

амбасада ги зеде и авионските билети за целото понатамошно патување и му ги 

предаде на Божо, а овој на Вуле кој го промовира во статусот на стјуартот кој 

пак, воопшто не се појави. Всушност, тој и возачот со автобусот во кој беа и 

двете испијанети Русинки се подготвуваа да си заминат дома среќни што за нив 

веќе заврши оваа заморна турнеја за која се договорија да удрат убаво 

озборување. Кога ги испратија среќните Русинки низ вратата и убаво се 

орасположија на седиштата, на двајцата им стигна порака на виберот. Ако 

продрдорите макар еден збор за патувањето, тешко вас! Тоа беше Богомил 

Карузо, сопственик на ланец-туристички агенции и редовен добитник на 

тендерот за патување, голем соработник на македонските театри. Стјуартот 

подголтна, а возачот одмавна со раката во смисла: „Што нѝ е гајле!“ и тргнаа 

назад кон Балканска Македонија. Раката на Линдита беше многу долга.  

По поздравувањето со Серјожа и Иван Краткиј, Божо повторно ги 

изброја сите, дефинитивно констатирајќи дека Ееееј ги напуштила. Искрено се 

надеваше дека можеби ова би било едно од нејзините смешни исчезнувања кои 

траеја по една ноќ во периодот на опивање и дрогирање и дека и ова утро ќе се 

појави како тогаш кога во последен момент ќе се втераше во автобусот. 

Подголтна и фрлајќи отровен поглед кон Лаерт, им даде знак на сите да 

влегуваат во автобусот трансфер кон аеродромот „Пулково“. Авионот  за Пекинг 

беше во десет часот.  

– Ти реков дека ќе влезат како попчиња? –  му дошепна Линдита на Божо 

бакнувајќи го за поздрав несреќна што воопшто не стигна да биде малку 

поинтимна со него поради несреќните случки по патот.  

– Да, –  тивко врати Божо прегрнувајќи ја и бакнувајќи ја. – Секоја чест. 
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–  Линдита му намигна и си го бакна прстот залепувајќи му го на устата, а Божо 

се разнежни на неговиот типичен биковски начин фркнувајќи недолично што 

требаше да значи дека веќе почувствува блага ерекција и воздивнувајќи и 

полнејќи ги широките гради, ја оттурна малку, чиј поглед не можеше да се одвои 

од панталоните на Булдогот констатирајќи ја неговата возбуда. 

 – Ве чекам во Лондон заедно да се вратиме дома, –  го погали по 

надуениот сурат и се сврте кон црниот мерцедес кој ја чекаше да се врати назад 

во Санкт Петербург. Божо ѝ мавна со раката прашувајќи што всушност му рекла 

на Борче што се осуети засилениот бунт кој требаше да ја прекине оваа толку 

потребна турнеја во театарскиот живот во Балканската Македонија и во неговата 

кариера, но таа само одмавна со главата и се насмевна. 

Управникот на Кинескиот народен театар – Ганг Леи ги завршуваше 

своите утрински жао-чао вежби додека неговата двојно помлада метреса – Фан 

Донг ги принесуваше, на ниската масичка, утринските Жаоча  и за двајцата кои 

се состоеја од миан тао кнедли, крофнички на пареа бао зи и кинески палачинки 

џианг бинг. Фан Донг беше другарка на неговата ќерка Хуан Хонг со која 

студираше на Академијата за театар и филм во Пекинг. Фан Донг требаше да 

биде новата Леди Макбет во продукцијата која наголемо беше најавувана за 

Единбуршкиот фестивал и врската на Божо Булдогот со Ганг требаше и 

македонскиов театар да го донесе на овој престижен фестивал. Затоа оваа 

турнеја ја вклучуваше и Кина, но и затоа што Ганг Леи беше во бордовите на 

скоро сите највисоки театарски асоцијации и на повеќето големи 

интернационални фестивали. Ганг Леи со оглед на тоа што потекнуваше од 

Гуангжоу провинцијата со појадокот го пиеше својот Жаоча утрински чај што 

одеше со т.н. Дим Сум, но тој претпочиташе да го пие додека Фан Донг нежно 

го притискаше по брадавиците и потоа, галејќи го надолу по стомакот, му 

вовлекуваше среден прст во папокот. Кога ќе стигнеше до папокот, Ганг Леи 

веќе го имаше завршено својот Жаоча и чекаше да се случи она што требаше да 

го ослободи од дневната напантост, а тоа беше неговиот оргазам. Фан Донг ова 

чувство му го засилуваше со нежното грицкање на ресичката од десното уво и 

кога Ганг Леи ќе почнеше да се тресе, таа му го вшмукуваше увцето сè додека не 

почнеше да се превиткува од сласт. Потоа, воздивнувајќи со олеснување, нежно 

ја бакнуваше својата љубовница говорејќи ѝ што побрзо да се облече затоа што 

утрово треба да пристигне македонскиот театар и дека имаат полни раце работа. 

Се средија секавично и двајцата и веќе беа на влегување во белото порше кога 

на Ганг Леи му заѕвони телефонот и тој насмеан ја поздрави својата пријателка 

Линдита Марку: – Ах, Линдита Сама. Да знаете дека ви се лутам што не 

дојдовте и вие. Фан Донг толку ве очекуваше. Да, да, сè ќе биде во ред. Божо 

Сан го познавам од средбата на источните театри во Минданао. Се надевам дека 

е сега добро и дека ќе се навикне на кинеската храна. Тогаш не можевме да го 

спасиме од обилното повраќање. Да, мила, тој испрати еден мејл, но моравме да 

го носиме во македонската амбасада да го прочитаат. Оттогаш решивме да 

комуницираме со фотографии или евентуално со еден негов соработник кој се 

викаше некако Вали или Воли. Ха-ха-ха-ха, да да, еве веќе пристигнувам во 

театарот. Пааа, тука ќе бидат едно два часа. Одборот за дочек и „прес-китовите“ 

се веќе подготвени. Проба ќе имаат утре, а задутре ќе биде претставата. Поздрав, 

најмила Линдита Сама. 

 Ганг Леи излезе од Поршето и ѝ ја отвори вратата на Фан Донг, а пред 
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театарот го пречекаа тројца негови соработници: Хуанг Џиан, Џинг Кун и Ли 

Линг. Тие со наведната глава и склопени раце го следеа својот надреден додека 

влегуваше низ стаклената врата на велелепниот Кинески народен театар. Во 

неговата огромна канцеларија каде што скоро целиот мебел беше од стакло, а на 

ѕидовите висеа змејови и на масичките стоеја разни чудни фигурички со окезени 

лица веќе го чекаше неговата налутена ќерка. Фан Донг кога ја виде, се повлече, 

а Хуан Хонг беше налутена затоа што мораше да допатува дури од Монголија 

каде што беше назначена за културен аташе од страна на Кинеската 

комунистичка партија за да му каже дека програмата за театарскиот фестивал не 

ѝ се допаѓа затоа што во неа не е претставата на нејзиниот дечко, Кааро 

Хаутинен од Тампере. – Нема да ми ја протнеш твојата нова курвичка, тато, – 

беснееше Хуан испружувајќи ги рацете спремни да го зграпчат сунискиот Ганг.  

Кааро скоро да доби срцев удар кога виде дека неговата „Трамвајот наречен 

желба“ која се случува на автобуска станица нема да биде на првото издание на 

овој фестивал кој ќе го отвори Принцот Хари лично.  

– Тоа е твоја школска другарка, внимавај што зборуваш. И е ќерка на 

Ронг Ши, идниот секретар за култура на Кина. Ова твое беснеење ми личи на 

продолжена рака на мајка ти. 

 На тоа Хуан се залета како од филмовите на Анг Ли и го обвитка својот 

татко со долниот дел од двете нозе за да се приземји на неговата огромна 

фотелја, а тој да се најде директно под стаклената маса. На тоа Ганг одговори со 

превиткување на цеваниците на својата ќерка и тоа само со два прста. Таа 

крикна тенко и се преврте преку масата повлекувајќи го тенкото ткаенинче на 

кое се наоѓаше скапата теракота од династијата Минг. Ганг со малите рачиња ја 

подигна својата ќерка за половината и ја зафрли во ѕидот. Таа тресна во него и 

се преврте точно пред вратата која во истиот момент ја отвори секретарката 

Жуанг Џу носејќи ја информацијата дека сè е подготвено за македонските 

претставници. Жуанг крикна и брзо ја затвори вратата, а оттргнатото внимание 

на својот татко, Хуан го искористи за да го повлече за главата и потоа да го фрли 

во прозорците од канцеларијата. Ганг тресна во нив и падна на теписонот со 

насликан змеј. Хуан повторно полета, но полета и нејзиниот татко и се фатија во 

клинч во воздухот приземјувајќи се на стаклената маса со што Ганг со коленото 

ѝ застана на својата ќерка на вратот. Таа закркори.  

– Ќе го вклучиме и твојот анемичен Финец, ќеркичке, не се секирај. А и 

треба да повежбаш уште малку. – Таа пак закркори во знак на одобрување, а 

Ганг ја пушти, на што таа не предавајќи се, се сврте и му фрли мало кратко 

ноженце кое Ганг го пречека со средниот прст и показалецот. – Што е сега? Еве 

ти ветив, – ја праша љубопитно. – Не сакам да се гледаш веќе со неа. Мама се 

обиде да направи харикири кога разбра дека си со онаа курвичка, – низ солзи 

процеди несреќната Хуан Хонг, а Ганг Леи пакосно ѝ одговори. – Твојата 

школска другарка ќе ти донесе на свет сестричка. А мајка ти нема да направи 

харикири, не се секирај. Неколку пати ми се закануваше и откако по разводот ја 

исплатив со шестоцифрен број, веќе не помисли на тоа. Да не испотрошила пак 

сè на алкохол, па и текна пак да се заканува со харикири –, се насмеа цинично 

Ганг Леи на што неговата ќерка му се приближи до стаклената маса и му се 

внесе в лице. – А заради мене ќе ја оставиш? –  задишано му постави 

непристојно прашање. – Ц,ц,ц – прицацка Ганг Ли и си ја погали ќеркичката: – 

Размисли подобро. И поздрави го Финецот и кажи му да ми испрати податоци од 
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таа негова патетична глупост што ќе се игра на автобуска станица. –  Хуан 

фркна и бесно замина низ вратата истуркувајќи ја секретарката која ѕиркаше низ 

клучалката од вратата. 

 

(Извадок од романот „Турнеја“ на Сашо Огненовски 

во издание на Бегемот, Скопје, 2020) 
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Лилјана ПАНДЕВА/ Lijana PANDEVA 

 

УДК 821.163.3-32 

ВИОЛЕТОВА КИТИЦА 

 
Штотуку заврши со гледањето на Птици од Хичкок. Сцената што до 

пред десетина години ѝ предизвикуваше морници овој пат воопшто не ја допре. 

Погледна во часовникот. Беше само три часот и петнаесет минути. Се 

подзамисли како да продолжи до разденување. Дали да изгледа некој хорор-

филм, дали да ја дочита последната срцепарателна книга од Петерсон, или, пак, 

да одигра некоја долга шах-партија со самата себе. Што и да одбереше да 

направи, ќе ја држеше будна. Се одлучи за шах. Не мораше многу да ги напрега 

очите, а ќе ја држеше будна. Барем додека мајка ѝ да стане од кревет. Седна до 

масата на која беше шаховската табла. Сакаше да ги затвори очите пред да го 

мрдне првиот пион, затоа што игра сама со себе и првиот потег сакаше, о, колку 

многу сакаше да ѝ биде непознат и да ја одведе играта во непознат правец. Но не 

смееше. Не смееше да ги затвори очите барем додека не се разбуди мајка ѝ. 

Затоа направи неколку круга околу масата, и свртена со грб ја дофати првата 

бела фигура. Тоа беше коњот на Г1. Одлично, си помисли. Не е пион. Ќе имам 

долга и тешка партија. Ги повлекуваше и белите и црните фигури наизменично 

менувајќи го и местото на страната на масата. Секако дека можеше и без тоа да 

ја одигра партијата, но вака добиваше на време што ѝ беше потребно додека да 

се разбуди мајка ѝ. Кога тоа се случи, партијата шах заврши во корист на црните 

фигури, а во џезвето веќе зовираше турското кафе, што беше неопходно за мајка 

ѝ да се расони и да може да ги почне своите секојневни обврски. Поточно 

првата. Извонредно тешка. Не, тоа не беше пржење мекици од кои ќе ти 

замириса цел стан на прегорен зејтин. Не беше ни одење до првото гранапче по 

леб и млеко. Уште помалку подготовка за одење на работа, затоа што мајка ѝ 

никогаш не одела на работа. Тоа беше подготвување за една редовна, 

секојдневна утринска рутина: да седне на брачниот кревет во спалната, сè уште 

топол од нејзиниот сон, и ќерка ѝ да ја стави главата на нејзиниот скут и да 

заспие. Со очи ширум отворени. А да заспие со очи ширум отворени некој треба 

да ѝ ги држи очите ширум отворени. Односно да ги држи очните капаци 

кренати.  Ќерка ѝ, таа што цела ноќ беше будна гледајќи филмови, читајќи 

книги, играјќи шах, беше подготвена за спиење. Ја зазеде најудобната положба 

што можеше и ја стави главата на перничето веќе сместено на скутот од мајка ѝ. 

Мајка ѝ прво си ги стави рацете потпрени со лактите на две ни столчиња ни 

полици што тие дома ги викаа очидржачи, специјално направени за таа намена, а 

дизајнирани токму од ќерка ѝ и потоа нежно, најнежно што може со показалците 

на двете раце поставени на краевите на двете очи ги повлекува очните капаци од 

очите на ќерка ѝ нагоре, го втренчува својот поглед во дигиталниот часовник 

поставен на ѕидот спроти креветот и почнува да ги брои секундите и минутите 

што се менуваат како бројки на часовникот.  За пет минути исто толку нежно ќе 

ги смени показалците со средните прсти, за пет минути, пак, средните прсти со 

домалите. И така петнаесет минути. Тоа е времето што нејзините прсти можат да 

го издржат борејќи се со очните капаци на ќерка ѝ, кои со секој миг стежнуваат 
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и тежнеат да се затворат. Тоа никако не смее да се случи. Затоа таа мора да биде 

будна, рацете мора да можат да ја издржат чудната положба, и никако да ги 

повредат очите на ќерка ѝ. А ќерка ѝ навистина ги има најубавите очи на свет. 

Големи колку два океана, сини како две неба што блескаат како две сонца на 

нејзиното убаво бело лице. Можеби тоа убаво бело лице веќе ги има и првите 

брчки, но не и околу нејзините очи. И не може да ги има таму. Затоа што таа 

никогаш не спие со затворени очи, што значи дека не ја врти во долгите ноќи 

главата, дека кожата околу очи не подлежи на никакви притискиња. Ќерка ѝ ги 

има најубавите очи на свет. Толку убави што некој, можеби Господ, или нешто, 

најверојатно природата, одлучил никогаш да не ги затвора. А ако ги затвори, 

нема отворање.  

Вера се роди со слепени очи. Дури по четири дена ѝ ги видоа очите 

отворени. Дијагнозата беше суви очи. Но како малечка многу плачеше, или тие 

ја оставаа да плаче, така што оваа чудна болест не беше ни некој проблем ни 

многу забележлива. Проблемите настанаа кога тргна на училиште. Со тешки 

маки наутро ѝ ги отвораа очите. Не помагаше ни плискање со вода, ни облоги од 

камилица. Лекот беше само во солзите. Во сопствените солзи. Но може ли човек 

да плаче без причина. Вера Плачката од што не си го сакаше прекарот престана 

да плаче и кога имаше причина. Тоа предизвика уште поголеми маки во 

семејството. За да ги отвори наутро очите мораа да ја тепаат. Ја тепаа до 

посинување на малечкото газе. Мајка ѝ плачеше додека ја тепаше, татко ѝ 

стегаше заби, а Вера додека не ја здоболеше до срце никако не се расплакуваше. 

Кога веќе не ќе можеше да седи од болните модринки, ја скубеа за коса, ја 

влечеа за уши... Еднаш ја попарија со врела вода на најмал можен дел од левото 

стапало, којзнае колку пати ја боцкаа со игла. Додека за цел свет ноќта беше за 

опуштање за родителите на Вера беше хорор. Како што растеше така се 

обидуваа да ја држат будна. По цели ноќи. На смени ја забавуваа, ѝ раскажуваа 

приказни, играа карти шах, танцуваа со неа. Што ли сè не правеа! Вера сè 

помалку спиеше, но затоа стануваше раздразлива, нервозна, дрска, на моменти и 

агресивна. Кога тие ќе се обидеа со кој и да е метод да ѝ ги отворат очите, таа им 

возвраќаше на ист начин. Сфатија дека насилничките методи повеќе не ги 

отвораат очите на Вера. Еден период се снаоѓаше низ дома како слепа личност. 

Но тоа не можеше долго да трае. Ја чекаа обврските на факултет. Сакаше многу 

да чита. Беше извонредно интелигентна. И ненаспана. Научи да живее без сон. 

Поважно ѝ беше да го живее животот отколку да го преспива. И почна да бара 

литература за суви очи. Не научи ништо ново од тоа што веќе ѝ се случуваше. 

Потоа се префрли на животните. И тука го најде својот лек. Некои животни 

спијат со отворени очи. Од исчитувањето на сите енциклопедии, од 

изгледувањето на сите природнонаучни документарци, Вера почна да го 

имитира китот. Синиот кит што спие само седум проценти од животот, само 

некои десетина минути од денот, и тоа со само едно око затворено. Сега требаше 

да се научи вештината спиење со отворени очи. Ако човекот е 

најинтелигентното суштество на светот значи дека е посилен во умот и од тој 

кит што спиењето го префрла од едната во другата хемисфера на мозокот притоа 

држејќи го едното око отворено. Вера мораше да ги држи двете очи отворени. 

Ако синиот кит може да одмара со едно око отворено кое е постојано на штрек, 

и таа ќе мора да може да го прави тоа. Единствениот начин по којзнае колку 

години тренирање на умот беше да се замисли дека е кит, и тоа не тој синиот 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 78 

туку уште посовршен од него, што ете таа го замислува како виолетов, и тоа кит 

женка, затоа што само мајката може да спие со очи ширум отворени, постојано 

на штрек за своите деца, макар тоа биле и китчиња.  Во главата до совршенство 

ги имаше доведено звуците на океанот што ја успиваа, а сонот го одржуваше во 

сините длабини на океанот. Колку подлабоко ќе зануркаше толку повеќе ѝ 

стежнуваа капаците. И кога мајка ѝ веќе не можеше да ги додржи, ја будеше.  

Понекогаш тоа беа и преспаните гласчиња на нејзините близначки  Виолета и 

Виола. Вера ги роди, ин-витро секако, имитирајќи ја виолетовата женка кит од 

својот ум. Постојано со очи ширум отворени за да ги заштити своите 

младенчиња. Денес сфати дека веќе пораснале. Дека ноќеска не само што не ѝ 

побараа млеко, туку ниту еднаш не се свртеа во своите кревети. Сфати и дека 

мајка ѝ за малку ќе ѝ го испуштеше капакот од десното око. Старееше. Не ќе 

може уште долго и таа да биде мајка китица. Беше време Вера да роди повторно. 

Си даде збор дека тоа ќе го прави сè додека природата ќе ѝ дозволува да станува 

мајка. Само така ќе може да спие со очи ширум отворени. Што ќе ја држат на 

штрек, додека таа макар само десетина минути е со главата зануркана во 

синилото на океанот со очи ширум отворени. 

 

 

  Од штотуку објавената збирка раскази „Луѓенца“ 

 

  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 79 

Михајло СВИДЕРСКИ/ Mihajlo SVIDERSKI 

 

УДК 821.163.3-31(082.2) 

ИЗВАДОК ОД РОМАНОТ „СИНОВИТЕ НА АДАМ“ ВОСТОК (2022) 

 

Често навраќав кај Филиз и кај мајка ѝ. И тие беа среќни што ги 

посетувам, штом ќе влезев очите ќе почнеа да им сјајат, се прелеваа од радост и 

нивните лица добиваа свежина, веќе ја немаа онаа малаксаност со чудна 

мачнина, какви што беа вообичаено. Но, во моите очите тие секогаш беа малку 

чудни.  

Во нивниот дом постојано владееше таа чудна и длабока тишина, во која 

секаков шум, освен дишењето, претставуваше закана за  рамнотежата на 

нивното секојдневие, во кое задлабочени во мислите си ги прераскажуваа 

соништата што ги сониле претходната ноќ, Филиз седната во фотелјата до 

библиотеката, а мјака ѝ спроти неа, плетејќи внимателно ја слушаше и ги 

одгатнуваше скриените значења на сонот.  

Во нивниот огромен дом, прозорците беа затворени со мрежи за 

комарци, секогаш беше ладничко поради тоа што таваните беа многу високи, а 

собите широки.  Нивните лица беа малаксани со некаква мачнина, ретко се 

смееја, сите предмети во куќата како да лебдат, како да се поместуваат од 

подлогата и да висат во воздухот, како сѐ да е оставено на времето во кое владее 

само тишината и колку што повеќе сѐ останува непроменливо, толку се 

посреќни сопственичките.  

И денеска како и обично, мајка ѝ на Филиз плете шал и, само што ќе стигне до 

крајот, повторно ќе го распара и ќе го почне отпочеток. Филиз ќе ја отвори 

книгата, ќе се насмевнува, потоа ќе плаче, ќе ги брише солзите и ќе ја стави на 

масата, мајка ѝ плетејќи забрзано, овој пат понервозно, гледајќи во ќерка ѝ, уште 

пред таа да каже дека не сака книги со тажен крај, како да ѝ ги чита мислите, ќе 

ѝ рече не натажувај се, Филиз, знам дека не сакаш книги со тажен крај, и јас не 

ги сакам, не ги сакам ниту тие со отворен крај, вели и погледнува во прозорецот 

и широко ги отвора очите, облачно е, станувај, Филиз, да ги затвориме 

ќепенците, и ќе побрзаат да ја забарикадираат целата куќа, небаре дождот што 

ќе заврне ќе биде сулфур што гори и паѓа од небото.  И за час, во собата 

останува само бледата жолта светлина од светилката, веќе не може да се види 

небото, дали е тмурно, или можеби облаците веќе се разотишле, или, пак, 

изгреало сонце,  но тоа ним не им е важно, мајка ѝ одвреме-навреме ќе ја 

протресе малата масичка до неа, ќе види дека сѐ уште е нерамна и под ногалката 

ќе стави хартија, потоа уште еднаш ќе ја протресе, сега е во ред, ќе промрмори, и 

ќе продолжи со плетењето на шалот што го плете веќе неколку недели.  На 

денешен ден почина тато, вели Филиз и како со нож да ја пресече меланхолијата 

во собата,  мајка ѝ се штрекнува како да се пробола со иглата, ја протресува 

главата, ги затвора очите и гледајќи кон таванот вели,  ах, тој ден, каква поворка 

имаше, мислиш цел град дојде да го поздрави, луѓе, луѓе, од домот до 

гробиштата, човек до човек натиснати како јато птици. Се сеќаваш, вели Филиз 

во ковчегот му ставив неколку парички и мојата омилена играчка – телефонот, 

се сеќавам потврдува мајка ѝ, розовото телефонче што ти го донесе вујко ти од 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 80 

Германија, си го сонувала ли скоро? Не, вели Филиз, речиси пет години. Јас го 

сонувам татко ми, вели мајка ѝ,  убаво е да се сонува таткото, тоа значи 

остварување на некоја силна желба, тој што си го сонува таткото, што и да 

посака ќе му се оствари, тоа што му е потребно ќе го добие, и болка ако 

почуствувал ќе исчезне. А татко ми, кутриот, една ноќ кога едвај го фатило сон, 

дури во зорите, ја сонил мајка си, а болен кога ќе си ја сони мајка си  значи дека 

ќе умре, и навистина за три дена почина, дури не успеа ни докрај да ми го 

раскаже сонот. Навистина, прашува Филиз, не сум знаела дека дедо ја сонил 

мајка му пред смртта,  тоа не си ми го кажала, сум заборавила, вели мајка ѝ, го 

крева и го протегнува шалот. И како што мислев, повторно ќе го испара и пак 

одново ќе почне да го плете.  

Стивнува дождот, вели Филиз, од каде знаеш, прашува мајка ѝ, слушам 

вели таа, капе полека, како да најавува ново невреме.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 81 

Габриела СТОЈАНОСКА-СТАНОЕСКА/ Gabriela 

STOJANOSKA-STANOESKA 

УДК 821.163.3-32 

 

УБИСТВОТО НА ДЕДО МРАЗ  

 

Се случи на плоштадот Македонија, пред три години. Да бидам 

попрецизен, на дваесет и петти декември две илјади и седма. Не знам што ми 

требаше тоа, кој ѓавол ме натера да ја прифатам нивната луда идеја – да опери-

рам маскиран како Дедо Мраз. Дотогаш чесно си дилав, ко безимен никој и ниш-

то, и немав никакви проблеми, никакви позначајни проблеми, речиси пет години 

откако влегов во бизнисот. Ама ајде, запна уметникот, вака ќе намачкаме многу 

повеќе за пократко време, башка и забавно ќе ни биде. И син ти ќе можеш да го 

донесеш на работа еј, барем еднаш и ти, како сите нормални луѓе. И ајде, така 

нека биде, тој сликај, јас смеј се, се топлевме на минус десет држејќи 

размрсулавени плачковци в скут и местејќи премрзнати млади мајки во убави 

новогодишни пози. Некои татковци нè гледаа некако сомничаво, презриво, но од 

чисто машки побуди, и сè на сè, најлошото на што наидувавме тие неколку дена, 

покрај сиот страв од ризикот на кој бевме изложени, беа сожалувачките погледи 

заработени на сметка на мојот мизерен исушен недедомразовски изглед во 

изнајмениот костум со најмал број и со веќе подзагасен сјај. Но, опремата ни 

беше добра, санката и елените со одлично лајт шоу лажеа око и кај малите и кај 

големите. И така делевме слики и пакетчиња и триевме раце. Не знам како 

успеаја да ги известат сите наши пријатели, ама пријателчињата си идеа, секој во 

своето време и на својот вообичаен начин си го земаа стандардното пакетче. 

Плус добиваа и гратис новогодишен подарок – слика со нивниот омилен Дедо 

Мраз. Гужва имаше, имаше и по некоја нервоза, но главно, паднаа повеќе 

заебанции од секогаш и пријателите си заминуваа хухајќи во кренатите јаки и 

туткајќи ги рацете во џебот неосетно заразени со детското празнично располо-

жение. Знаевме дека си играме со огнот, но за десет дена веќе сработивме колку 

за два месеца и ни ветија и за нас бонус пакетче по празниците, па затоа секоја 

вечер, на два часа пред полноќ, ја паркиравме тезгата во гаражата на уметникот 

и продолжувавме дебело нафатирани да го работиме нашето портфолио 

сликајќи со апаратот по кафулиња, улици и ќошиња до бели мугри. Осумнаесет 

часовното работно време ми завршуваше кога син ми се будеше за одење на 

училиште, а ми почнуваше веќе во единаесет и го дочекував повторно окезен на 

плоштад кога мајка му го земаше од училиште. Не сум го видел, откако е роден, 

да биде толку радосен и горд на мене како во тие десетина дена. Неговиот татко 

е Дедо Мраз, им дава подароци на сите и сите го сакаат, дури и мајка му не се 

кара повеќе со него. Кога го испраќав со ново пакетче и бакнеж дома, веќе го 

благословував уметникот што ме кандиса да ја прифатам идејата.  

А дека беше сепак лудост сфатив тоа рано попладне на дваесет и петти 

кога одненадеж почувствував силен удар во главата и топла крв ми потече по 

носот до устата. На два метра од мене стоеше со пиштол в рака, едно чудно 

старомало чиче-дете за кое подоцна разбрав дека ме погодил зачудувачки преци-

зно, меѓу двете вертикални брчки среде веѓите. Каква иронија, цело време се 
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плашев од цајканите размножени ко бубашваби на секој чекор, а ги немаше 

нигде никаде кога ми затребаа. „Ќе видиш ти смрдлив газу Дедо Мразу!“- не 

можев да се изначудам „Зошто?“ кога распали уште еднаш распаметеното чиче-

дете испукувајќи ги преостанатите три куршума од цезето деведесет и девет и 

означувајќи триаголник до папокот на моето обессилено тело. Имав време само 

да забележам колку брзо се испразни плочникот и да помислам, добро е што син 

ми не е меѓу оние деца...  

 

*** 

 

„Убиен е Дедо Мраз на плоштад Македонија!“, „Убиството на Дедо 

Мраз!“, „Побегнат штитеник на домот за умноболни во Бардовци го застрела 

Дедо Мраз!“ фрчеа насловни страни на дневниот печат со мојот лик уште истата 

ноќ низ центарот на градот. На пријателите им се тресеа рацете додека земаа 

пакетче од мојот колега. Дома ме донесоа во затворен ковчег. Жена ми беше по-

штедена барем од мојот нов изглед. Син ми долго време не разбираше. Прво не 

веруваше ни дека е мртов Дедо Мраз, ни дека е мртов татко му. Наредната Нова 

Година меѓу многуте живи Дедо Мразовци го бараше моето лице. Кога ниеден 

Дедо Мраз не му ја исполни желбата и не ме врати мене, поверува дека Дедо 

Мраз не постои, но не и дека не постојам и јас. Сега е веќе петто одделение. 

Почна да ги учи по биологија оние Дарвиновски срања и за него сум дефинитив-

но мртов и јас и Дедо Мраз. Уште седум дена и жена ми ќе дава ручек за моја 

душа во знак на три години живот без мене. Размислува како би било место 

ручек да подели спакувани сендвичи на тие што ќе дојдат на гробишта… Но, не 

ѝ дава срце, знам дека сепак ќе позајми пари од братучеда ѝ за да ми покани 

неколку пријатели на задушница во црковната трпезарија.  

А јас, сѐ така бел, побел од снег, седам во варта на ѕидовиве и 

размислувам, постојано размислувам како да си ја поправам грешката. Јас го 

убив Дедо Мраз за моето дете, јас треба да го воскреснам. 

- Ќе му се врати вербата кога и самиот ќе стане родител, ми вели мојот 

пријател од ѕидот отспротива мазнејќи ја долгата бела брада. Знам дека не ме 

теши ради реда. Му верувам на секој збор откако тоа кобно попладне ме извлече 

од телото во моментот кога докторот ја констатираше  смртта. Ако те има Дедо 

Мраз, врати ме во мојата куќа! И да не ти се верува – тој ми ја исполни желбата. 

Е сега тоа што ме сфати буквално, тоа ми е казна за валкањето на поимот 

пакетче. Но, да не ја должам мојава тажна приказна, ќе мора да почекам син ми 

да смисли некоја нова желба зашто последната му беше остварена уште пред да 

ја посака. 
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Ивица ЧЕЛИКОВИЌ/ Ivica CHELIKOVIKJ 

УДК 821.163.3-31(082.2) 

ИЗВАДОК ОД „ДЕН ЗА ОДМАЗДА“ 

Добитник на наградата „Стале Попов“ од Друштвото на писателите 

на Македонија за 2021 година 

 

Кога бев млад ми пречеше кога ме викаа Ѕидар,иако тоа на некој начин 

ми звучеше моќно, а во некои ситуации дури и ми импонираше. Во еден период 

кога учев гимназија посакував да станам пилот, бидејќи таа недофатност пред 

која сме толку бесмислено ситни кога размислуваме за откривање на нови 

простори, кај мене будеше силни фанатазии како магиски лет над облаците. 

Летање што со себе ги влече опашките на огнот, ја шири топлината, отворајќи ја 

мистеријата од темните нијанси на соништата, од таинственоста на школките 

што се отвораат на дното на океанот, и ита кон нови светови меѓу облаците. Кон 

забранетите предели во небеските височини што не можат да се досегнат, во 

кревката кочија што го нарушува мирот по целата должина на патот на ангелите. 

Стиховите што тогаш ги пишував, никому не ги покажав, ни до ден денес.  

Сега по толку години, кога останав без работа, и без семејство, не 

останаа уште многу нешта, што, заедно со мојата вера, со отсонуваните небеса 

во моето срце, уште беа сокриени во мене. Но зарем воопшто можев да се 

залажувам дека не им беше отстапено и место на себичноста и ароганцијата, 

лесното посегнување кон глупоста, на непромисленоста. Се вратив онаму каде 

што претходно паднав, испружен во правта, но повеќе несакав себеси да се 

гледам во улога на натрпаник. Немав друг избор, освен сам да пловам низ води, 

за кои не знаев до каде се шират, и самиот да си бидам кормилар. Но сè уште не 

бев подготвен да се повлечем во осаменост, моето последно засолниште.  

Дане не беше човек кој можеше да живее со духот на времето, да ги 

прифати промените што тоа ги носеше. Промените, за оној што сакаше да ги 

види, се исчитуваа исто како и промените на лицето на секој човек. Но Дане 

немаше потреба да ги следи границите на животот што се исцртуваа околу сите 

нас, и кои всушност не беа мерливи со времето и неговите промени, за него 

постоеше само мигот што го живееше, и во кој требаше да ја вложи сета своја 

сила. 

„Мило ми е да те видам Ѕидар, не си остарел многу, а гледам и дека сè 

уште си жив“, ми рече кога седнавме во Пивница, за да ме почести поради моето 

успешно враќање во живот. 

„Да, добро е... кога веќе не е премногу лошо“, му реков и ја кренав 

чашката да наздравиме. 

„Немој сега пак да почнеш да ми зборуваш во ребуси“. 

„Истиот си, како и секогаш.“ 

„Да запалиме по една.“ 

„Не сега, можеби подоцна... се борам да го оставам тоа ѓубре“, и се 

свртев малку наоколу, обидувајќи се да ги контролирам чувствата, бидејќи 

несакав кумот да почне да зборува дека се однесував чудно.  

Дане ја истресе пепелта од цигарата и погледна во часовникот. За миг 

изгледаше како да се сетил на нешто и како да имаше намера да стане. Потоа се 
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наведна преку масата, ме потчукна по рамото и рече: 

„Времето лета. Кога ли поминаа две години?“ 

„Не, не поминало толку. Бев осуден на година и пол, но одлежав 

дванаесет месеци.“ 

„Те жалам, Ѕидар, било, се случило, да не се повтори.“ 

„Да“, реков кратко, размислувајќи како да ја сменам темата, бидејќи не 

сакав да ме распрашува за затворот, ниту пак чувствував некаква потреба да му 

објаснувам што сум преживеал таму.  

„Сепак да запалам една“, реков и извадив една цигара од неговата кутија 

на масата. 

„Уште прашуваш! Сè за тебе кумашине!“ 

Го гледав и се потсетив дека понекогаш знаеше да биде и мек, насмеан и 

расположен, онаков каков што не го познавав доволно, кога не ја покажуваше 

острата страна од неговата личност, упорно пркосејќи ѝ на судбината, без да се 

откаже од што било, и секогаш подготвен тврдоглаво да го прави тоа што го 

наумил. Дури и ако требаше да плати премногу висока цена за ризикот што го 

преземаше. Секогаш беше подготвен брзо да дејствува за да стигне до целта, 

Проблемите се за решавање. Тоа беше неговата животна девиза, што често ја 

повторуваше. „Не можеш да ги измамиш оние кои тебе те измамуваат“, ми 

рече еднаш кога се расправавме за непочитувањето на законите и ширењето на 

корупцијата и криминалот во општеството. Се прашував дали добив лажен 

впечаток дека можеби малку го сменил стилот на однесувањето. Од тие мисли 

одеднаш ме тргна неговото прашање: 

„Се слушаш ли со оној твој зет Швеѓанец. Како се викаше, му го 

заборавив името?“ 

„Ерик? За него ме прашуваш?“  

„Да.“ 

„Зошто прашуваш? Што ти текна сега тоа?“ 

„Можеш ли да му се јавиш и да го прашаш дали би можел да ми 

помогне? Сакам да купам две скании. Бизнисот малку ми застана, камионите ми 

се стари и не се сигурни веќе, често се расипуваат. Затоа сакам да набавам 

шведски камиони, половни, стари неколку години. Твојот зет сигурно би можел 

да се распраша како се движат цените, а за добра услуга ќе добие и провизија. 

Се разбира, нема да го разочараме.“ 

„Не знам, одамна се немам слушнато со сестра ми.“ 

„Па еве, сега имаш прилика да се јавиш. Дојди утре кај мене, ќе можеш 

да се јавиш од мојот телефон.“ 

„Добро, ајде да видиме... но мора ли баш утре?“, го прашав, бидејќи не 

бев сигурен дали тоа воопшто беше добра идеја, и како поѓаволите ќе регаираше 

Николина кога ќе чуеше дека сум се јавил за да го замолам Ерик да му направи 

услуга на мојот кум, кого таа го сметаше за тежок простак и преварант.  

Дане делуваше дека беше сигурен во тоа што го зборуваше. Повторно со 

таа негова необична насмевка, која пред мене зрачеше како да беше израз на 

некое друго лице, делумно непознато, но кое меѓу луѓето одеднаш и 

неочекувано внесува недоумица дали и порано го виделе.  Соочен со несигурни 

претстави човек често чувствува потреба да размисли дали осетот можеби го 

излажал, игнорирајќи го искуството што му носи разочарувања. 

„Како баш да се случи и ти и зетот да заглавите на робија. Значи, 
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навистина ништо не може да се предвиди во животот“, рече Дане и длабоко се 

издиша, гледајќи овојпат право во мене. 

Ме наведуваше да се посомневам дека нешто се криеше во заднината на 

неговите прашања и во неговото наметливо интересирање за Ерик. Размислував 

неколку секунди што да му одговорам, иако всушност не чувствував никаква 

потреба да му објаснувам што било. Но тој, очигледно со нескриена намера да го 

задоволи своето љубопитсвото, продолжи:  

„Друго е таму, никој не сака да биде зад решетки, но нашата мизерија е 

неспоредлива. Шведските затвори се како хотели со три ѕвездички, таму дури и 

можеш и школо да завршиши и да работиш. Далеку сме ние од тоа.“ 

„Ерик не лежеше во затвор“, процедив тивко. 

„Така ли е? А јас мислев...“ 

„Пушти го тоа сега“, го прекинав и во истиот миг забележав дека 

глупавата искривена насмевка му исчезна од усните.  

Си ги протри набабрените образи гледајќи во масата, и ги измазни 

влакната на темето, гласно вдишувајќи. Делуваше смирено и не ги напрегаше 

очите со мижуркање. Молчевме некое време, а тој потоа рече: 

„Не мислев ништо лошо, само те прашав онака, колку да направиме 

муабет. Не дека тоа нешто посебно ме интересира. Не сум таков тип, ти барем 

добро ме знаеш.“ 

„Па и нема нешто многу за зборување околу тоа“, реков и почувствував 

дека раката лесно ми се затресе кога ја испружив кон кутијата со цигари. 

Најмалку сакав некој да се обидува да ме споредува со Ерик. Па дури и ако некој 

сакаше да го види тоа како игра на случај и некаква чудна коинциденција. Но 

веќе не бев загрижен поради глупоста што ја направив, затоа што не запрев 

навреме, заслепен од своите гревовни страсти додека го туркав сопствениот 

живот во ќорсокак, туку бев загрижен дека можеби сè уште не им дошол крајот 

на глупостите што можев да ги направам. Ако не можеме да ја препознаеме, 

глупоста се повторува во човековата слабост.  

„Знам дека не ти е лесно. Од нешто мора да се живее“, ми рече Дане 

сожалувачки. “Многу заеднички работи нè врзуваат, Илија, знаеш дека и порано 

сум сакал да ти помогнам. А и сега, кога ти е тешко, ти нудам можност малку да 

поработиш. Имам намера да купам некоја бугарска фирма со средени документи 

и лиценци за транспорт. Со камионски превоз може да се направи добар бизнис. 

Купив и еден стар објект, ѕидан куќа со неколку простории погодни за 

магацини. Вработив неколкумина, а син ми бара и други луѓе. Ептен се вредни, 

функционираат како братство и ништо не оставаат...“ 

„Братство?“, го прекинав. „Какво црно братство?“ 

„Добро де, знам дека ти звучи глупаво. Од син ми го слушнав тоа.“ 

„А јас од тебе“, реков и го погледнав зачудено. „Има ли уште нешто што 

си го слушнал од таа паметна глава... од син ти?“ 

„Група е тоа. Обична група помлади луѓе што работат заедно. И добро 

им оди“, рече Дане и неколку пати нервозно чкрапна со запалката, бидејќи сега 

тој се чувствуваше притеснет и мораше да објаснува нешто што веројатно и 

нему самиот му звучеше глупаво. 

Најпосле успеа да ја запали цигарата и рече: 

„Ќе те чекам утре, да се јавиме кај твоите во Шведска.“ 

„Не се надевај на ништо однапред.“ 
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„И тебе нема да ти пречи ако малку се надеваш, не само мене.“ 

„Мислиш ако уживам во лажна надеж.“ 

„Не знам зошто, кумашине, но ти се еден од ретките на кои никогаш не 

би помислил да им го свртам грбот. Знам дека добро ме познаваш за да можеш 

да процениш дали ја зборувам вистината?“ 

„Го имав сето време на овој свет во затворот добро да размислам за 

многу работи. Но не знам што изгубив повеќе... надежта, за која овде пелтечиш, 

или здравјето?“ 

„Не си сам, не заборавај го тоа!“ 

„Да, самотијата за мене сега е најдоброто друштво.“ 

Дане чепкаше со прстиоте по ламепријата на ѕидот зад него. Беше повеќе 

од јасно дека муабетот му стана здодевен и напорен. Го викна келенерот и 

нарача уште по една ракија, пред да отиде во веце, а кога се врати ја испразни 

чашата набрзина и подригна задоволно, шлапајќи со устата. 

Веќе беше темно кога излеговме надвор. Се поздравивме, а тој потоа 

тргна кон плоштадот, но по неколку чекори се врати и ми ја подаде неговата 

кутија со цигари. Се разбира, немав никаква шанса да успеам да се 

спротивставам и да не ја прифатам неговата понуда. Стоев и го гледав како со 

наведната глава одеше полека, влечејќи ги нозете. Пред него се појави млада 

питачка, која носеше замотано бебе, и му се доближи со испружена дланка. Тој 

застана за миг и ја пикна раката во џебот од мантилот, извади неколку парички, 

кратко замавна и ѝ ги плесна во раката. Паричките се разлетаа од ударот и се 

стркалаа долу на плочникот, вртејќи се околу младата Ромка, и околу неговото 

тешко чекорење, како тркалезен бран што постојано го заплиснуваше, и врз кој 

наизменично се извишуваше и слизнуваше неговото променливо, хировито 

расположение. Не постоеше сила што можеше да се испречи пред неговата 

слепа закоравеност.           

 
 
 

 

  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 87 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  ЗА  ДЕЦА И 

МЛАДИ/ CHILDREN’S 

AND YOUTH LITERATURE  
 

 

Нела Петровска, Масло на платно, 50x70 

Nela Petrovska, Oil on canvas, 50x70 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 89 

Елизабета ЈОНЧИЌ/ Elizabeta JONCHIKJ 

 

УДК 821.163.3-93-32 

ДЕНОТ Е УБАВ, А ТОПКАТА ДОСАДНА 

 

 Мравката Вредна ѝ објасни  на мравката Мрзливка дека не е убаво да 

спие по цел ден. Денот е секогаш убав и во убавиот ден се прават убави работи. 

 „Ете на пример, можеш да излезеш и да си играш со топка заедно со 

Бубачките, кога, веќе не сакаш да работиш. И играта и работата се многу 

корисни затоа што го разубавуваат телото и умот.“ 

 Мравката Мрзливка се протегна со малите рачиња кон сонцето и ѝ 

одговори на Вредна. 

 „Зошто си толку многу упорна секогаш? Зошто едноставно не си ја 

гледаш својата работа. Еве, зар не гледаш како ме милува Сончко со неговата 

топлина по лицето. Одма ми се приспива. А и сонот е убава работа, исто така и 

корисна. Не можам по цел ден да играм со Топката. Ти не ја знаеш неа... Таа по 

цел ден само скока и се тркала натаму-наваму... Зарем не е тоа малку досадно? А 

јас како да трчам цел ден по неа и постојано да ја фаќам. Не можам. Хм, истото 

го мислам и за бубачките. Да, тие само нешто учат, зборуваат, прашуваат, 

бубаат, бубаат и филозофираат... Што значи ми се досадни. И не можам да ги 

слушам. Ајде сега оди си.“ 

 Мравката Вредна зачудена од одговорот се подзамисли малку и си 

замина. Но, нивниот разговор го слушнаа Топката и Бубачките. 

 

 

НАСМЕАНАТА ТОПКА НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ДОСАДНА 

 

 Топката се истркала на тревникот и полека застана покрај малата чешма 

за вода. Водата од чешмата издлабила мала вдлабнатинка и мирно си легнала во 

неа. Топката седна на работ од малата вдлабнатинка. Полека ги испружи 

ноџињата и... Цап! Цап, во водичката. Таа се разбранува и се разлеа низ нив. 

Зачудено ја гледаше замислената Топка но не ѝ проговори ниту еден збор. 

Топката си ги топеше ноџињата во Водата мавтајќи ги напред-назад и 

размислуваше за зборовите што ги слушна од мравката Мрзливка. Потоа го 

извади од џебот своето мало раче и се почешка по челото зачудена од своите 

мисли. 

 „Јас досадна! – извика. „Сум скокала и сум се тркалала по цел ден 

натаму-наваму? Јас не сум досадна. Да ги прашате само децата колку ме сакаат! 

Колку силно ме гушкаат и се радуваат со мене. Колку се тажни кога ќе им се 

скријам некаде за да се одморам од нив... Ете пример вчера... Додека Марија, 

Антони, Ивана, Стефан, Лана и Искра играа „фаќање топка“ толку многу се 

уморив од тркалање што одвај успеав да се засолнам зад трендафилот од баба ѝ 

на Марија за да се одморам и земам здив. Тие не ме забележаа каде се истркалав 

затоа што ме фрлија на спротивната страна и додека се натпреваруваа кој да ме 

фати јас се мушнав наваму.... Ме бараа, џагореа, лазеа по тревата, скокаа да 
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видат да не сум паднала зад оградата. Не можеа да ме пронајдат. Потоа беа 

многу натажени. Јас ја завршив нивната игра. Нема гушкање, нема фрлање, нема 

тркалање топка. Но ќе заборавев... Искрено, многу се исплашив од трендафилот 

кога видов дека на неговите гранки се накострешиле чудни боцки што можеа да 

ме повредат. Сите знаат дека трендафилот има боцки? Нели? Ете баш таму сум 

нашла убаво место за криење и за одмор...“ – си зборуваше Топката сама со себе. 

Кога зборуваше за дечињата Топката се озари од среќа. Убава и милна насмевка 

и го красеше тркалезното лице. Чиниш ќе запее уште малку од среќа. Водичката 

сѐ уште ги галеше и облеваше ноџињата на насмеаната Топка. Тогаш потскокна 

од вдлабнатината и нежно зажубори низ водоскокот: „Насмеаната Топка 

никогаш не може да биде досадна!“ 
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Горјан ПЕТРЕВСКИ/ Gorjan PETREVSKI 

 

УДК 821.163.3-93-32 

ЈАВОРОТ И БРЕЗАТА 

 

 Далеку во гората, на падина со диви цвеќиња, растеа јаворот и брезата. 

Иако цел живот се гледаа, не можеа да се доближат еден до друг. Низ годините 

што минуваа и двајцата си ги подаваа гранките, ама од дофат беа далеку. А 

толку тајни имаа да си кажат меѓу себе.  

 Јаворот долго размислуваше што треба да направи. Не можеше гласно да 

го искаже она што му лежи на душата. Сакаше нешто да ѝ потшепне на брезата, 

ама никој на полјаната да не го дочуе. Зашто, само шепотот и молкот умеат да ги 

скријат тајните. Мораше нешто умно да измисли. 

 Најпосле јаворот се досети. Некоја птица му раскажуваше за моќта на 

телеграфските жици. А во неговите гранки живееше пајакот. И уште веднаш 

преговорите и договорањата започнаа.    

 - Пријателе, сакам само тебе да ти ја доверам мојата голема тајна... - му 

се отвори јаворот.  - Знам дека ќе ја зачуваш. 

 - Довербата е голема чест, моќен јавору! - му одврати пајакот. - А секоја 

тајна, ако некој ти ја довери, треба да се сочува.  

 - Но, од тебе ќе побарам помош... - продолжи јаворот. - Ако ја добијам... 

 - Она, што можам... - ги крена рамениците пајакот. - Кажи ми што треба?  

 - Нешто ми лежи на срцево... - си призна јаворот. - Треба тоа да и’ го 

кажам на убавата бреза. А не можам да ѝ се доближам. Иако гранките ги 

издолжуваме и си ги подаваме еден кон друг. Но, коренот ми е длабоко во 

земјава. Ниту, пак, таа може да се помести за да ме дофати...  

 - Те разбирам, пријателе... - кимна со глава пајакот. - Те сфаќам...  

 - Затоа, те молам, преку твоите жици, поврзи ме со убавицата. 

Телефонски. Само малку да ѝ потшепнам... Морам да ѝ кажам...  

 - О, со задоволство! - прифати тој. - Барем тоа не ми е тешко...  

 Пајакот веднаш се зафати со работа. Набргу оптегна жици меѓу јаворот и 

брезата. Потоа мошне внимателно, (како што доликува!), се оддалечи за да не им 

го прислушува разговорот...  

 Токму на залез, кога сонцето разлеваше пурпурни бои, јаворот нешто ѝ 

потшепна на брезата. А и ветрето се погрижи шепотот да го пренесе преку 

пајаковите струни. Што е најважно, зборовите на јаворот допреа до неа. Никој 

друг не ги слушна. Само таа, убавата. Стројната принцеза од гората. И дали од 

боите на залезот или, пак, од нешто друго, брезата се зарумени, а лисјата од 

возбуда ѝ затреперија.  

 Од тој ден, јаворот и брезата станаа уште поблиски пријатели. Нивната 

желба да се доближат еден со друг, сега беше многу поголема. Туку, што дека 

кога и понатаму не можеа да се помрднат од местото. Колку и да сакаа, гранките 

никогаш не им се доближија една со друга.    
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Бурхан Ахмети, 2017 

Burhan Ahmeti, 2017 
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Диме РАТАЈКОСКИ/ Dime RATAJKOSKI 

УДК 821.111(73)-1(047.53) 
 

ПОЕЗИЈАТА Е ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИСТЕРИЈАТА: ЈУСЕФ 

КОМУНЈАКА (САД) 

Разговор на Диме РАТАЈКОСКИ со Јусеф КОМУНЈАКА  

Струга, 2015 г.  
 

Јусеф Комунјака е роден на 29 април 1947 во Богалуса, Луизијана, САД, 

каде растел во време на движењето за граѓански права. Служел во војската на 

САД од 1969 до 1970 година како кореспондент и како главен уредник на 

Јужниот Крст (Southern Cross ), за време на војната во Виетнам, за што подоцна 

е награден со Бронзена ѕвезда. 

Во 1975 година се здобива со диплома од Универзитетот во Колорадо 

Спрингс. Почнува да пишува поезија во 1973 година. Неговата прва стихозбирка 

„Посвети и други Темни коњи“ (Dedications & Other Darkhorses) е објавена во 

1977, по која следи „Изгубен во фабриката за коскени тркала“ (Lost in the 

Bonewheel Factory ) објавена во 1979 година. Во овој период се здобива со 

неговата магистерска диплома по креативно пишување од Универзитетот во 

Државата Колорадо и Универзитетот во Ирвин, Калифорнија. Комунјака е 

добитник на значајната награда „Волас Стивенс“ во 2011 година. Меѓу другите 

награди, почести и достигнувања се вбројуваат: наградата за поезија „Рут Лили“, 

наградата „Вилијам Фокнер“ од Универзитетот во Рен, Томас, наградата 

„Форкаде“, наградата за поезија „Ханес“, стипендии од Центрите за дела од 

полето на уметностите во Провинстаун, Советот за уметности од Луизијана и 

Националниот фонд за уметност. Избран е за член на Академијата на 

американските поети во 1999 година. Предава на Универзитетот во Њу Орлеанс, 

Универзитетот во Индијана, како професор во советот за хуманистички науки и 

програми за креативно пишување на Универзитетот Принстон. Живее во 

Њујорк. Тој е одликуван поет на Универзитетот во Њујорк и предава на 

програмата за креативно пишување. Во 2015 година беше дел од учесниците 

поети на Струшките вечери на поезијата, кога и го направивме овој разговор.  
 

Вашите импресии за Струга како светска престолнина на поезијата?  

Ова е одлично место. На некој начин се идентификував со него бидејќи 

пораснав во мал град, но овој има одредена енергија. Изгледа како живо место, 

сигурно е одлично место за поезија. Сигурно е убаво место и за да живеат поети. 

Реката, со планините во позадината... Ленгстон Хјуз пишувал за различни реки. 

Тој има една реченица која вели, „Душата ми стана длабока како реките“. Тоа 

уште остана со мене. Реката е и носител на искуства бидејќи луѓето секогаш се 

движат по реките. Некогаш менуваат култури, некогаш менуваат јазик. Но исто 

така е место што ги поврзува луѓето. Реката. 
 

Што е она што го определува вашиот однос кон поезијата и сметате 

дека е клучна одредница на вашата поетика?  

Ако морам да ја определам мојата работа, би рекол дека е продолжена 

истрага. Научив дека во поезијата, не се важни одговорите и прашања на кои им 
се обраќаме. Поезијата е истражување на мистеријата. Не е нерационална 
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мистерија, но, сепак, е истрага во мистеријата и тоа нѐ прави луѓе... Мислам дека 

сѐ е поврзано. Поезијата е концизна. Концизен момент на просветлување. Како 

да држите микроскоп над клетка. И она што го гледаме во контекст на 

внатрешноста, но и надворешноста.  Не е клиничка, но страсно соочување. 

 

Колку сте самокритичен кон сопствената поезија? 

Многу сум критичен. Проверувам. Многу проверувам. Никогаш не 

додавам во песна. Секогаш одземам нешто од песната. Може да избришам стих, 

може да избришам збор, но никогаш не додавам збор или стих. Проверката е пак 

да го видам, пак го преживеам искуството. Секогаш се обидуваме да го 

погодиме како што треба. Мислам дека тоа го прават музичарите. На музичарите 

не им е удобно, посебно во џезот. Во џезот, некоја мелодија никогаш не се свири 

на ист начин. Секогаш е во напредок. И песната во некоја смисла постојано 

напредува. И тогаш може да ја дадеме на светот. Но и мислам дека е важно да се 

мисли на читателот. Мислам дека и читателот дава нешто на песната. Тој или 

таа ја дефинира есенцијата не песната. Во таа смисла, има ко-креатор на 

значењето. И читателот создава значење за песната. 

 

Кои се книгите или авторите кои ве инспирирале и на некој начин 

го одредиле вашиот поетски пат? 

Има многу... Особено меѓу надреалистите - Бретон. Поетите од 

„негритуд“ како Ејми Чезера, холо-ренесансните поети, дури и да се вратиме до 

некој како Фидлер Свидли, чија прва книга беше издадена во 1773. Таа пишува 

песна врз имагинацијата и можам да се поистоветам со таа песна бидејќи 

верувам дека мојата имагинација ме носи низ некоја истрага. 

 

Каков совет би им далe на младите поети, на вашите студенти?  

Мојот совет за студентите е секогаш да запаметат дека се живи. Мислам 

дека секој поет треба да запамети дека е жив и пишува во свое време. И друго, е 
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да читаат сѐ. Не само литература. Наука, филозофија, историја, сѐ. Бидејќи 

мислам дека ние го доближуваме светот. Поетот го повлекува светот поблиску 

до себе. И тоа е добро место. Мислам дека Џејмс Боуен рекол дека треба да 

знаеме што се случува околу нас за да знаеме што се случува во нас, бидејќи сме 

дел од сѐ околу нас. 

 

Како ја запишувате вашата поезија? Ракопис, машина, компјутер...  

Се сеќавам дека реков дека имам проблем кога песните се пишуваат на 

компјутери. Не се сеќавам на второто. Но ќе објаснам за првото. Со тоа мислам 

дека го сакам односот на моливот или пенкалото врз хартијата. Како тој сигнал 

патува низ раката до мозокот. Мислам дека дланките се поврзани со 

еволуирањето на човековиот мозок и уште еволуираме. Но има нешто! 

Физичкиот контакт кога ја пишуваш поезијата. Мислам дека пишуваме различно 

и размислуваме различно кога сме пред компјутер или машина. Машината 

станува дистракција. Но некои прозни автори, познавам прозни автори кои 

пишуваат на машина за пишување и има ритам од звукот на машината. 

Компјутерот не ни го има тој звук, ритамот на копчињата. Можам да се видам да 

пишувам есеи на компјутер, но никогаш песна. 

 

Кога за вас една песна е завршена? Кога го добива својот конечен 

изглед? 

Некои песни... Некои песни веднаш се готови. Има неколку песни што 

сум ги напишал што беа скоро завршени. Тие ги нарекувам подароци. Но 

спремен сум да проверувам, но не и да додадам нешто. Не сакам да додадам 

нешто за да ја објаснам есенцијата на песната. Важна ми е музиката на песната. 

Звукот на јазикот. Телото е голем резонатор, па сакам да слушнам како читаат 

песна. Додека пишувам, ги читам песните на глас. 

 

За музиката и поезијата и влијанието на музиката врз вашиот 

творечки процес. Слушате ли музика додека пишувате?  

Да, можеби во позадина. Но никогаш музика со зборови. Никогаш песни 

со зборови, туку само инструменталки. Инструментален џез... Ако има 

влијание... Директно влијание, тоа би бил некој како Телониус Монк. Тој ми е 

интересен поради начинот со кој се справувал со тишината. Исто е со поетот. 

Мислам дека поетот се справува со тишината. Немаме музика без тишина, па го 

сметам Телониус Монк како техничар на тишината. Од таа причина го сакам и 

Бекет. Бекет има тишина во своите дела. Телониус Монк! Мајлс Дејвис поради 

одредениот вид на лирицизам, посебно во постарите дела, не новите. Неговата 

контрола при свирење балада. За некој како Дјук Елингтон, фактот што има 

некаква храброст, каде што создава огромна слика на уништување. Тој бил 

свесен за традицијата на блузот. Но има и моменти на класична музика. Ми се 

допаѓа кога се случува тоа. Кога различни музички традиции што се спојуваат, 

се сретнуваат на место што е различно, ново. 

 

Кога се осознавте како поет и поезијата стана ваш творечки израз? 

Отсекогаш мислев дека ќе работам нешто друго. На колеџот имав три 

главни предмети, па два главни предмети. Секогаш мислев дека ќе станам 

психолог, новинар. Мислев дека ќе пишувам есеи. Отсекогаш бев импресиониран 
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од есеите на Џејмс Болдвин. Тој уште е предизвик во мојата психа, бидејќи некаде 

ме повикува да седнам и да ги напишам есеите што ветив дека ќе ги напишам 

пред многу години. Но штом почнав да пишувам поезија, разбрав дека си 

поставувам прашања. Тоа беше дијалог. И со тек на време тој дијалог влезе во 

поголемиот свет. Поезијата ме држи да размислувам и да се впуштам во светот. 

Но никогаш не беше планирано. Иако кога отидов на магистерски студии 

пишувањето ми беше главен предмет, не мислев дека ќе продолжам да пишувам 

поезија. Мислев дека ќе пишувам есеи. Неодамна почнав да пишувам драми. 

Мислам дека при пишувањето драми и пишувањето поезија... двете одат заедно. 

Бекет бил поет, но и драматург. Херолд Пинтер бил поет и драматург. Тимоти 

Вилијамс, Огаст Вилсон... Можеме да продолжиме. Сакам да се изненадувам 

себеси. Ако не се изненадувам, мислам дека нема да продолжам да пишувам. 

 

Зошто поезијата е важна за светот денес? Дали светот во кој живееме 

е грд, хаотичен, насилен и без милост? Живееме ли во скршен свет?  

Мислам дека да. Размислете! Замислете група поети од идеална република. 

Мислам дека сме во место во човечката историја во кое поетите треба да бидат 

поздравувани. Поздравувани и вклучувани бидејќи имаме начин да се соочуваме 

со она што е пред нас. И имаме начин да ги поврзуваме луѓето. Мислам дека 

поезијата преминува граници. Можеме да го видиме и собирот тука, во 

Македонија, во овој момент. Доаѓаат поети од цел свет и има дијалог. Нема да го 

видиме тоа меѓу политичари или бизнисмени. Такво договорено присуство. 

 

Покрај големите теми како за војната, човековото страдање итн. 

Постојат ли други теми и поетски преокупации во вашето творештво?  

Добро. Некогаш сакам да пишувам за мали работи. Работи што ги земаме 

здраво за готово. Имам една мала песна. Ми текнаа неколку стихови. Се вика 

„Ода за црвот“:  

„Брате на мувата и боговите, 

создаваш магии на борбените полиња  

и во парчињата расипано месо во месарите.  

Да, стигнуваш до коренот на сѐ.  

Ти си цврст и математички. 

Боже, безмилосен си со вистината.  

Онтолошки и сјаен, фрлаш магии на просјаци и кралеви.  

Зад камените врати на Цезаровиот гроб  

или во некој ров со дива трева.   

Ниту еден декрет или вештина можат да те забранат,  

бидејќи го распарчуваш секое човечко суштество.  

Мал господару на земјата, никој не стигнува до рајот пред прво да стигне 

до тебе“.  

Во оваа песна кажувам завет со кој одавам почит на нешто многу мало, 

минорно во универзумот. Црв. Но, кога ја напишав, ме научи нешто. Мислам 

дека тука има и некој елемент на блуз бидејќи има инсинуации во јазикот. 

Станува збор за суштината на човечкиот живот и смрт. Не дека нѐ редуцира, 

туку дека нѐ издигнува кон одредено просветлување, одредена вистина. Се 

надевам дека за тоа станува збор во песната. 
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Елизабета БАКОВСКА/ Elizabeta BAKOVSKA 

УДК 821.163.2-32(049.3) 

ЧИТАЊЕТО СОЗДАВА СЕЌАВАЊА: КОН МАКЕДОНСКОТО 

ИЗДАНИЕ НА ЗБИРКАТА РАСКАЗИ ЌЕДЕР ОД ЈОРДАНКА БЕЛЕВА 

(БЛЕСОК, 2019) 

 

 „Посакувам“, ми рече еднаш една наша писателка за една книга од друг 

писател, „оваа книга да ја имав јас напишано“. Од време на време се присетувам 

на нејзините зборови, особено кога ќе ме затекне некоја ваква книга: книга што 

не сум ја напишала, но откако сум ја прочитала, станала моја. Книга за која сум 

посакала да ја имав јас напишано. Книга што сум ја доживела како посвоено 

дете, книга што ми донела речиси родителска радост. Поради ваквата врска меѓу 

мене и оваа книга -- збирката раскази Ќедер, би сакала и за неа и за нејзината 

авторка, Јорданка Белева, да кажам неколку работи што повеќе ќе бидат лични 

импресии отколку обид за некаков критички осврт. 

 

1. Малечка бугарско-македонска комисија за семејни истории и книжевни 

прашања 

 Кога бев дете, во едно друго време, во еден друг систем, имаше една 

практика да се пишува писмо до непознатото другарче: ќе напишеш писмо до 

некого што не го познаваш, до некого што за тебе е само некаква нејасна адреса. 

Ако имаш среќа, по некое време, од него (или од неа) ќе добиеш повратно 

писмо. Па ќе му пишеш пак, па ќе ти пише тој (или таа). И така, пишувајќи си и 

читајќи се, се зближувате, си ги опишувате семејствата, деновите, си кажувате 

што ви е омилено, а што не ви е... Другари сте, блиски, а сепак далечни и 

непознати. 

 Некои четириесетина години подоцна, оваа практика се пресели на 

социјалните мрежи. Тука, од време на време, им пуштаме барања за 

пријателство на луѓе што во реалниот живот не ги познаваме. Акони го 

прифатат пријателството, почнуваме да им ги лајкаме статусите, да им ги 

гледаме фотографиите, понекогаш си коментираме едни на други, или си 

пишуваме во Инбокс. Си ѕиркаме во животите. Другари сме, блиски, а сепак 

далечни и непознати. 

 Така некако се случи и Јорданка Белева да стане мојата непозната 

другарка. Веќе не се ни сеќавам која од нас ѝ предложи пријателство на Фејсбук 

на другата, но се спријателивме. Почнавме да си ги гледаме фотографиите, да си 

ги лајкаме статусите, да си ѕиркаме во животите, да се читаме. Потоа почнавме и 

да си пишуваме во Инбокс. Бевме пријателки, блиски, а сепак далечни и 

непознати. Сѐ досега.  

 Се допишувавме и се читавме некаде од 2015 година, секоја на својот 

јазик. Таа на бугарски, стандардизиран во 1899 година од Марин Дринов. Јас на 

македонски, стандардизиран од третата јазична комисија, во која доминантно се 

издигнал гласот на Блаже Конески, во 1945 година. Истата година кога со 

последната реформа од бугарската азбука се исфрлени две букви. Пишувавме 

така, Јорданка со своите 30, јас со моите 31 буква. Ми се чини дека притоа 

некако се трудевме да се држиме колку што можеме повеќе секоја до својата 
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јазична норма, со некое неодредено чувство дека така најдобро ќе се разбереме. 

Дури и да ги користевме нашите семејни дијалекти, тие не би ни помогнале 

многу, зашто нашите лични и семејни истории се географски подалечни, тие 

физички не се граничат една со друга. Јорданка е од Добруџа, на бугарско-

романската граница. Јас сум пак, родена во Битола, на македонско-грчката 

граница, во семејство што таму се преселило од Дебар, од една друга граница, 

македонско-албанската.  

 Во таа наша кореспонденција, јас ја распрашував како да разберам 

повеќе за судбината на прадедо ми кој живеел во Софија за време на 

балканските војни. Таа пак, ме прашуваше мене за резиденцијата на Традуки во 

Сплит, каде што живеел татко ми во педесеттите и шеесеттите години на 

минатиот век. Си кажувавме убави зборови за она што го пишувавме и си 

честитавме на објавените книги. Формиравме само наша малечка бугарско-

македонска комисија засемејни истории и книжевни прашања. Сосема поинаква 

од сите формални комисии, оти нас, ете, нѐ сврзаа нашите писма, а во 

нивнајмногу приказните за нашите стари и (не)нивните граници. Во тие 

приказни најдовме многу сличности, оти оној што живеел околу границите и на 

границите знае и што е болка, и што е љубов, и што е разделба и што е 

привременост и што е вечност. Зашто, како што ми напиша Јорданка, „остават 

сърца всякога от двете страни на границата, човешки съдби...“ 

 

2. Отворените граници носат нови разделби, нова тага 

 Но, да не ја заборавиме причината поради која сме денеска овде: оваа 

книга што посакав да биде моја. Збиркава раскази за наслов има еден турцизам, 

споделен збор што го побарав и го најдов на страница 413 во третиот том на 

Речникот на македонскиот јазик од 1994 година, во издание на „Детска радост“ 

како архаизам објаснет на српски: 1. šteta, nesreća. 2. briga, muka. Ќедер, во 

издание на Блесок и во превод на Сузана В. Спасовска е мала книшка. Толку 

мала, што би можела да се смести на една отворена дланка. И како што на тој 

малечок простор на дланката е испишана нашата судбина, така и во оваа книшка 

се собрани дваесет раскази за редица човечки судбини со еден посебен, густ 

полнеж. Во раскажувањето на човечките судбини, оваа проза зафаќа од 

реалноста, но самата е многу повеќе од неа. Таа е налик на она што Светлана 

Алексиевич го нарекува „историја на чувствата“, оти книгава, со зборовите на 

Алексиевич, пренесува и „[Ш]то мислел, разбирал и помнел човекот во времето 

на настаните? Во што верувал или не верувал, какви илузии, надежи, стравови 

искусувал". 

 Во таа смисла, и овие расказине се само записи на човечките судбини, 

туку тие се нивни длабоко лирски и елегични сублимати. Тие се ситно исткаени 

од деликатни конци кои еден врз друг редат исечоци од сеќавања, реални или 

фиктивни, лични, семејни или соседски. Овие приказни почнуваат и завршуваат 

во одреден миг од животите на своите протагонисти. Иако натежнат од згуснати 

емоции, тој миг, сепак, за нив не е ниту почеток ниту крај. Ваквото зумирање и 

одзумирање на оваа проза ѝ дава вкус на постојан тек, можеби и повторливост, 

можеби и универзалност, непочнатост и незавршеност. „ 

Ништо не е така трајно како недовршеното... Недовршените нешта, минатото 

недовршено време. И некој да те раскажува во него“, како што се веливо еден од 

расказите. 
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 Тематските слики во овие приказни често се оние мигови кои се 

меѓници, граничници во семејните истории, слики што секој од нас ги 

препознава. Бидејќи (како што одамна рекол поетот Џон Дан) ниеден човек не е 

остров сам за себе (особено во нашите, во најголем дел, со копно оградени 

земји), овде го гледаме и влијанието на колективните (националните, 

регионалните) трауми (војните, конференциски договорените разграничувања, 

дехуманизираните политички системи на моќ) врз личните судбини, врз 

разделбите и расцепите во семејствата штопритоа се случуваат. Таква е 

приказната за бабата штоодеднаш се наоѓа на погрешната страна на границата, 

па покрај своето, бугарско, добива и романско име. Расказот „Отклучување на 

крвта“ пак, ја кажува приказната за мажот, кој како вдовец со мало дете 

повторно ја пронаоѓа љубовта во една жена, која пак сопругот ја оставил 

заминувајќи кај друга жена, од другата страна на границата. Врзопот клучеви е 

понадицата со која тој се надева дека ќе ја освои, дека ќе има нов почеток во 

животот, зашто „кога носиш со себе туѓи клучеви, некои врати во овој живот ти 

се откажани, но сепак сите други врати можеби се твои“.  

 Во овие раскази се потсетуваме (барем оние од нас кои ги доживеале 

бабите и дедовците и ги посведочиле нивните приказни) и на тоа колку со секоја 

нова генерација некако се отуѓувамеод својата човечка суштина. Се отуѓуваме 

од прифаќањето на смртта како составен дел од животот, од нејзиното 

неминовно и постојано присуство. Така, смртта на братчето на нараторката во 

расказот „Домашен јаболков оцет“ е исто толку жива колку што е и таа самата, а 

оваа смрт во живот ја одржуваат постојаните посети со бабата на неговиот гроб. 

„Како ќе се познаат братот и сестрата, исто така си мислам. Кога ќе умрам, ќе 

започне ли нашето заедничко детство“.  

 Меѓу овие слики од едно толку препознатливо минато, има и 

поскорешни, онакви на кои и директно сме посведочиле, како во расказот 

„Новогодишна програма“. Тука, границите и промените што ги носат веќе не се 

географски, туку историски: новиот систем повлекува линија меѓу себеи 

стариот, новите вредности ги заменуваат старите, новите верувања им го 

заземаат местото на старите: „Дедо Боже беше забранет, но дарежлив кон 

невините: со Преображение Господне -- ни се јавуваше како Дедо Мраз. Притоа 

неколкупати: Дедо Мраз од работата на мама, Дедо Мраз од работата на тато, а 

најнакрај, во новогодишната ноќ -- еден трет Дедо Мраз ни доаѓаше дома“, вели 

нараторката таму додека немоќно, со детски очи го гледа несреќниот брак на 

своите родители.   

 Ако овој приказ на расказите го заокружиме хронолошки, ќе дојдеме до 

некоја сегашност. Сегашност што ја живееме ние, децата растени покрај 

границите, децата растени со приказните за границите што разделуваат и болат, 

децата растени со вредностите на поранешните системи и со освестувањето за 

илузиите, за губењето на тие вредности. Сегашност во која гледавме како се 

рушат ѕидовите, како паѓаат оградите и како се отвораат границите, за во неа, 

сепак, наместо радоста што ваквите процеси би требало да ја донесат, да најдеме 

меланхолија и тага. Парадоксално, отворените граници за нас значат 

заминувања, нови разделби, нова болка. Болка како онаа на тетка Дафина во 

расказот „Размена“, во кој жената чии синови заминуваат од државата, преку 

нејзините новоотворени европски граници, престанува да чита весници и 

деновите ги минува на балконот, на тој „невидлив мост кон своите деца“. Болка 
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како онаа на мајката во расказот „Една бугарска роза“ која сите подароци 

(пешкири, бањарки, шампончиња и други хотелски џиџиња) што ѝ ги праќа 

ќерката ги сместува во една соба, во своевиден „музеј на маката“. 

 

3. Што да правиме со овие раскази 

 „Тета Дафина умре и не знам што да направам со овој расказ“, вели 

нараторката во расказот „Размена“. Навистина, што да правиме со нашите 

раскази, со приказните за нашите стари, за нивните (туѓи) граници? Приказните 

на бабите што станале наши кога ни ги раскажувале додека нѐ хранеле со посни 

кифлички, седнати до гробовите на нивните деца. Приказните на родителите 

што станале наши кога ни ги раскажувале в кола додека сме оделе на годишен 

одмор во колективни работнички одморалишта. Каде да ги раскажеме? Кога? И 

најважно од сѐ, кому да му ги раскажеме?  

 Одговорот најверојатно се наоѓа таму некаде, на почетокот од ова што го 

кажувам. Границата меѓу авторот и читателот секогаш се преминува пешки. 

Чекор по чекор се навлегува во територијата на заедничкото искуство и нашите 

приказни стануваат едно. „Сфаќам, најверојатно како и многумина пред мене, 

дека меѓу моите лични сеќавања има и многу што се родени од книги. Читањето 

создава сеќавања“, вели Георги Господинов во еден свој расказ. За оние 

читатели што ќе ги почувствуваат нашите книги како свои, нашите приказни 

како свои, нашите сеќавања како свои: Да пишуваме. Да читаме. Да се сеќаваме. 
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Љубинка ДОНЕВА/ Ljubinka DONEVA 

УДК 821.163.3-1(049.3) 

 

ЗЛАТНИОТ ПРЕСЕК НА МАТЕМАТИЧКА(ТА) ПОЕЗИЈА ОД 

ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА 

Кон поетската книга „Математичка поезија“, Скопје: ЦККС, 2020, добитник 

на наградата „Ацо Шопов“ за најдобра поетска книга за 2020 година од 

Друштвото на писателите на Македонија 

 

Насловот сугерира љубопитство, но и извесен отпор. Малкумина ја 

претпочитаат математиката пред поезијата. Но„...во секој стих моите трпки/ се 

размножуваат со аритметичка прогресија/ и невозможното ни станува нормално/ 

зашто стануваме тоа што сме биле“, стои на едно место во Математичка 

поезија. А за поезијата, авторката ќе рече: „во поезијата/ ми тече главната 

артерија/ телото во кое живеам/ живее на периферија“... Се вели дека 

математиката е `рбетот на космосот, а поезијата е останатото што му ја 

надополнува убавината. Од почетокот до крајот, сфаќаме дека сè е прецизно 

одредено, методички осмислено и насочено математички точно, кон она што е 

поетската преокупација. На почетокот напорна со сè  што е помеѓу кориците, 

овој наслов е предизвик. Доживуваме поезија низ која дише космосот и која 

дише во него. За декодирање навидум напорна (како реалноста што ја живееме, 

во слики и динамични секвенци) и неразгатлива, всушност е неверојатно 

едноставна и длабока. Првиот циклус е Точка, Права, Рамнина, кои всушност се 

„основните поими во математиката“. Значи сè почнува со (и од една) точка. 

Орбитираме секој по својата  кружница, како точки, го врвиме и умножуваме 

сопствениот круг и ја обликуваме (не)завршената полидимензионална, сферична 

форма во суштината иманентна на космосот. Со својата рафинирана 

едноставност, оваа поезија нуди лирски проблесоци, дигресии на трчаница, но и 

агли, крадење мигови на вистинско (до)живее(ува)ње. Исто како и 

(Фибоначиева) низа која ниту почнува, ни завршува со нас. Економичниот израз 

(до афористичност) не ѝ ја намалува енергијата на оваа поезија, туку ја прави 

повеќеслојна и го открива и интертекстот и екстратекстуалноста и асоцира на 

Златниот  пресек којшто очигледно, нагласено умешно е искористен како модел, 

како концепт на едно лично говорење за функционирањето на единката како 

точка и како честичка, фотон со своја орбита и енергија која ја игра играта на 

преобразувањето низ различни состојби. Книгава е организирана во 12 поетски 

целини (циклуси). Дванаесетката е број на времепросторните поделби и во него 

1 и 2 се во единство. 12 ката е показ и на умножување на  четирите стихии, вода, 

воздух, оган и земја, според трите алхемиски начела (трите состојби на  секоја 

стихија, во различни фази на еволуција, кулминација и инволуција или пак 

четирите стихии разгледувани секоја во нејзините  космички пројави и според 

една тројна гледна точка: Дејствие, Бездејствие и Хармонија. Дванаесет е број на 

осуштествувањето, на завршен циклус. Единицата уште е и симбол на 

исправениот човек, единственото живо суштество  коешто се радува на таа 

способност и дека токму исправеноста е облежје со кое повеќе од разумот, се 

одликува човекот. Го претставува активниот човек поврзан со создавањето 
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(творештвото). Но Еден е и Принципот, непројавеното. Од него 

(Едниот,Творецот, Апсолутот)  произлегува секоја пројава и кон него завршува 

откако ќе ѝ заврши миговното постоење. Тоа е активниот  принцип, создателот, 

почеток и крај на сè што постои, космички и онтолошки центар. Во овој 

контекст  се разгледува Математичка поезија, чијашто поетичката одредница, 

се чини е златниот пресек, модел или формула на функционирање (на космосот), 

едноставен до перфекција, а искомплициран од хаосот на единките... Овде не се 

пресметува средната нумеричка вредност. Има само. И во тој бескрај,  точката е 

своевиден бескрај којшто го збогатува општиот, оној на Создателот... 

Геометриските слики, покрај основната математичка функција и значење, 

содржат и симболика која е различно и сеопфатно толкувана во различни 

средини (народи и племиња) од како постои светот... Би било сувопарно и 

неприфатливо книгава да се доживува и како спој од само геометриски слики, 

тригонометриски функции и низа од бро(ев)јки, зашто открива едно богатство 

од забелешки, потврдувања, зацврстување на увереноста за цврстината на некои 

константи кои на космосот му ја потврдуваат димензијата што ја поседува, 

бескрајност. Бескрајните можности ги нуди токму една од најзначајните 

природни науки без која тешко дека ќе можат да функционираат и сродните на 

неа.   

Првата песна од првиот циклус (Точка Права Рамнина) точката, е 

единката со „радиусот нула“. Конкретно, јасно. Сè почнува од неа, од точката, 

најмалата  и геометриска и правописна единица.  Означува крај и(ли) почеток во 

зависност од аголот на гледање. За аглите подолу. Со точката го именуваме и 

аголот на гледање, и позицијата каде и кога се наоѓаме, така што заклучуваме 

дека авторката „рационално“ го почнува своето поетско говорење, земајќи ги за 

алатки основните математички поими со што внесува еден оригинален пристап 

во изнесувањето ставови и гледишта од и за животот. И точката во правата 

потсетува, дека всушност само повеќе точки чинат нешто повеќе, чинат 

множества, но и дека без неа не се може. Атрибутите што авторката ѝ ги 

припишува на точката се: бесплодна, безимена, бесконечна, гладна... И сè е 

кажано со само морфемата без-, со што повеќезначноста на зборот доаѓа до полн 

израз. А дека точката е живото суштество, единката што сонува, сугерирано е 

преку: „Лежам гола на рамнинта/ Сонот прострелна рана  ми задава./ Со очи 

полни ѕвезди/ Гледам во тишината.“ Понатаму, точката добива значење и живот 

само кога ќе биде во заедништво со други точки кои „ја зедоа во своето 

множество/ и ја направија бесконечна“. Секоја точка ја носи својата вредност во 

контекст на множина, но и секоја точка (треба да) се храни „од сржта на своето 

постоење“. Во контекст на точката, (оксиморонски) авторката зборува за  

конечна бесконечност и читателот веднаш го „согледува“ математичкиот знак за 

бескрајност, во вид на легнатиот број осум. „Осумките  долго лежеа на асфалтот/ 

без да гледаат едни во други“. А сечиј живот е исполнет со некаква (условна) 

бескрајност или барем така се доживува одредено дејство... Навидум тешка, како 

математиката, оваа поезија всушност само бара задлабоченост и внимание да се 

декодира. А основните знаења за суштината на поимите од (првенствено) 

геометријата, помагаат и нудат бројни асоцијации, што пак ја дозбогатува. Таа 

(како и во претходната книга, „Електронска крв“), ја испишува динамиката на 

мигов што го живееме и во кој се „затвораме во ѕидови/ од фасадни тули- 

однадвор сме убави,/ а од внатре на груб малтер ги обесуваме/ минатите мигови 
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во рамка“. „Трпките ги убиваме  со мисли/ и од тоа правиме докторски  

дисертации...“. И во ова и вакво живеење, констатацијата дека „трпките ги 

убиваме со мисли“ е  и точна и болна. Во потребата да се оди понатаму и 

понатаму, единката ги потиснува чувстата коишто всушност се вистинскиот 

живот. Авторката меланхолично, но и некако сосем рационално, а сепак не  

бесчувствено, укажува на недостатокот од близина и топлина меѓу луѓето, на 

отуѓувањето, на залудното трошење на времето. „Легнати осумки сме , но не 

знаеме дека сме/ Наместо да гледаме едни во други - ние се гледаме едни со 

други“. И ова го напрега умот за повеќе размисли... Сфаќаме дека ние сме 

конечни, на начин со бесконечна можност во нас, која може да нè носи таму 

каде што ќе „гледаме едни во други“. Оттука, размислите за точката ја 

умножуваат свесноста за значењето на местото и мигот, на овде и сега, 

значењето на способноста точката да се  „издолжи во права линија“, која пак 

исто така е збир од повеќе точки. И оваа густина поттикнува повеќе и повеќе 

љубопитство и го носи предизвикот за разгледување на „Животот на една 

права“. И таа се доживува како праволиниско секојдневно функционирање на 

единката како права во затрчаниов свет, на многу агли. За некого математиката е 

поезија, а  овде доживуваме математичка поезија, геометрија од точки, прави, 

рамнини, триаголници, квадрати, правоаголници, кругови и сите други можни 

геометриски слики... Всушност зад сите нив, стои длабочината во понирањето 

на енергијата на космичките елементи низ кои функционира животот од 

најситните ентитети до севкупноста на космичката сила. Во првиот циклус, во 

вториот елемент од насловот, стои Права. Поетската имагинација на ДАТ, 

особено инвентивно го има искористено поимот. Земајќи го како елемент за 

разгатка, таа се поистоветува со правата како геометриска содржина, за показ на 

сопствениот пат. Вели: „...бев јас права паралелна на сите прави/ се тегнев до 

недоглед за да се речам сама/ да бидам своја без сите други/ во светот  со две 

ахроматски бои.“ Но се случува драматичен пресврт (а токму драматичноста, на 

поезијата ѝ дава својство на  длабочина и сила): „...и кога душата моја крвта под 

јазикот ја сети/ и кога мислата почна да губи смисла/ скокнав во триаголник со 

исти агли/ што со голи раце го ископав сама...“ Свршениот вид на глаголот 

скокн(ав)е, сугерира брзина, на Carpe diem ситуација... а она „со голи раце го 

ископав сама“ исто така ја нагласува нужноста од самовложување за да се 

најдеме во хармонијата на триаголникот „со исти агли“. И само во таа хармонија 

се доживува „...нов свет видов под кожата на смрзнатите сенки/ и топчиња  

воздушни полни со душа/ и рамнини кружни  што плачат меѓу неба/ и светот 

нов во хроматски бои“. Хроматскиот наспроти ахроматскиот свет, воздушните 

топчиња, тој нов свет, се вселува во читателот и внушува обид за интроспекција 

и преиспитување. А вели поетесата: „и сознав дека една права може да биде 

своја / само во однос на другите на неа.../ и тогаш почнав  на себе си да барам/ и 

точки и отсечки и прави и криви/ и неба и солзи и вода што стои/ и тогаш во 

белото видов седум бои.“ Обоениот свет, и барањето поткрепено со 

полисиндетската улога на сврзникот и, ја обликува динамиката на сопствената 

активност и акција во сопствениот живот, на жилавост во борбата за обоен свет. 

И во тој свет на „нормални прави“ во кој „рамнините  под прав агол ме 

пресекуваат“, другите „прави“ се „пријатели кои ме демнат/ и распнуваат на две 

нормални прави/ за да бидам тоа што сум/ најдобра верзија од себе“. 

Дискретната иронија е показ на внимателно чекорење на права.  Интересноста 
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на оваа поетика е тоа што нуди необични метафори, математичка симболика, 

сликовитост која навидум е строго дефинирана и математички прецизна, а 

всушност и многу широка е и длабока е преку својството со неа да може да се 

искажат бескрајно можни асоцијации, размисли, множества. Рамнината не е 

само геометриска слика на површина. Овде се доживува како зелена хармонија 

на исполнетост која „на три љуби да се дели“. Три исто така е број со богата 

содржина (треба многу простор за објаснување). Рамнината сугерира тишина, а 

од друга страна е и простор за ослободување, но и таење на болот: „Бездната на 

болот/ си игра криенка/ со тишината.“ Се чини, во геометријата на животот сè е 

пресметано, сè е проектирано и (однапред) одредено, а ние се обидуваме да 

допреме до привидната, како фатаморгана, светлина, која ни бега, која е измама 

што нè турка или влече (сеедно) напред: „...како клопче што се тркала меѓу 

сонот и јавето/ го држиме конецот на нашите животи/ не знаејќи дека сме само 

една точка/ од глобалната фатаморгана/ во која живееме како богови“. Во овој 

циклус, авторката поместува три песни поврзани со транслацијата. Што 

всушност означува поимов? Во Лексиконот на туѓи зборови (од Вујаклија) 

објаснението е: движење со помрднување; движење на едно тело кај кое сите 

негови точки опишуваат паралелни, подеднакви  истоуправувани пат(ишта)еки... 

„легнатата осумка/ го љубеше кругот /во секоја од точките“ вели поетесава.  

Интересно е што транслацијата како ситуација, авторката ја вградува и од една 

во друга песна, внесувајќи ги „сите точки“ од едната во наредната песна при што 

транслацијата се доживува како помрднување со самата форма на говорењето. 

Идејата е јасна и едноставна. Повторувајќи одреден стих, авторката прави 

транслација на суштинското во песната: „Трите точки  се сетија на времето кога 

една точка беа“, а пред крајот на песната стои: „Трите точки се сеќаваа кога на 

времето кога една точка беа...“ Глаголот во претходниот стих е во аорист, 

свршен по вид, во вториот стих е итеративен и со тоа го покажува 

„помрднувањето“ на сите точки... Обидот да се помрдне (за да се носи со себе 

мигот) е потребата, тоа „врзопче од светлина“ да се носи со себе, но... И 

недоволно е мигот да се стави во позиција на транслација, поубаво е да можеме 

да направиме Транслација на времето. Читателот посакува песнава цела да ја 

впие и заради  клепсидрата од светлини, облици и содржини, но и заради 

потребата да се владее со времето и заради начинот на кој е искажана таа 

потреба: „...и кога сите мигови (сите точки), се наместија/ како многуаголници/ 

во кристалната решетка на животот/ каменот намерно го скршив/ за да го чува 

нашето време во стакленикот/ во кој сите гледаат/ како Земјата виси со главата 

наопаку/ и мислат дека крвта ѝ има удрено во главата...“. И зборувајќи за 

транслацијата на времето, ДАТ, продолжува со транслацијата така што зборува 

за неколинеарно време. Според некои автори (Брајан Грин, Соломон Маркус), 

времето е нелинеарно, спирално и сите нешта, симултано влијаат едни на други 

и повторно се потврдува златниот пресек, во  будизмот именуван го како 

Санкија (пред 30 илјади години). Санкија(та) преку математички јазик ни ги 

објаснува невидливите и недетектирани вибрации, математички многу прости и 

зачудувачки едноставни сознанија. Шини Васан го дешифрира златниот пресек 

и детектира (343) симултано можни настани... Се укажува дека за да 

воспоставиме хармонија, мора да се свртиме внатре, да го детектираме... Тесла 

пак, пред 100 години повторно укажува и го докажува совршенството на 

занемарениот златниот пресек, за кој се вели дека е центар на науката во која се 
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среќаваат сите науки. Стивен Хокинг, го актуелизира кога зборува за Теоријата 

на сè, што значи науката се свртува кон космичките константи и покажува 

интерес соодветен на значењето, токму во 21 век. Оттука и оваа поезија има 

значење на насока кон едноставното функционирање, а кое ние толку многу го 

комплицираме. Навидум ситни поетски „трикови“ ѝ го оправдуваат епитетот 

математичка и влечат напред, за уште и уште можности за поезија низ 

математика. Иако не е херметичка, оваа поезија, од читателот бара предзнаења и 

не само како основни познавања од геометријата и тригонометријата, ами малку 

пошироко. Дополнително, таа и подучува, објаснува поими, облагородува преку 

прецизниот спој на математиката со поетски изблици од познат вид. Кругови е 

вториот циклус и во него се потврдува своевидна транслација на точката како 

центар. Афористички (и соодветно на насловот) лирски прецизно, поетесава 

еуфемистички ја воспева основната улога на  жената (во првата песна Центар): 

„Од еден папок/ со радиус нула/ цел свет се раѓа.“ И тука е покажана 

беконечноста, врвицата на животот и живеењето, значењето на нулата како 

додавка, папокот како врвка..., Непотребно толкување на интертекстуалноста... 

Првата песна од Кругови, а и Тап агол се екстратекстот што почнува во Точка и 

ја сугерира симултаноста, истовременоста и севременоста (на 

функционирањето) на космосот. „со бакнеж ми стави/ точка на папокот/ а зад 

него-/ нов свет се отвори во полукруг“. Зашто точката е „смален“ круг на кој 

„радиусот ми е нула,/ а плоштината не може никој да ми ја пресмета. По таа 

нула стои почетокот: „од еден папок/ со радиус нула/ цел свет се раѓа.“ И во „тој 

свет на нули“ се обидуваме да ја (про)најдеме смислата на постоењето.  

Кругови  почнува и завршува со куси тристишни песни, чисти до „студ“, 

математички прецизни, а топли како блиска, мека дланка што гали,  да нè 

доближи до правиот агол, асоцијацијата на домот искажана нагласено 

економично, а сугестивно со само „градам прави агли/ со закосени покриви“. 

Вакви и слични стихови, истрчуваат пред читателот да ја покажат суштината на 

едноставен, а длабок  начин, а истовремено го напрегаат умот со бројни 

размисли, барања, прашања и констатации. Концентричните кругови  

(симултаноста, вибрациите, резонанцата) се метафората на ширењето на сè што 

го чини животот, а првата асоцијација за нив е вода, елементот со силна енергија 

којшто авторката не го споменува, а го сугерира преку камчето... И се 

доближува женскиот принцип, водата во допир со „камчето“. Животот ги прави 

концентричните кругови, токму во соединувањето на овие енергии на земјата и 

водата... Во циклусов, подолги песни се само две, а се однесуваат на Аглите во 

нашите животи и на Остриот агол. Во секојдневието, аголите се неудобност, 

непријатно нешто, посебно острите... И нивното присуство во нашите животи е 

неменливо (како сеопшта константа), па оттука станува јасно дека 

„математички“, авторката ни го доближува ИД–то (за кое зборува и Фројд и 

неофројдовецот Џузепе Априле), она кое грубо нè влече во внатрешноста на 

животното во нас, на инфантилното, на неспособноста да се еволуира и зрее: 

„кога ќе узрееме како линеарни (во хармонија) точки/ во матката на векот/ 

остриот агол почнува да нè раѓа во светот/ кој нема агли- но ние тоа не го 

знаеме/ и во сè гледаме искршени линии.“ Остриот (ИД-то) агол е и нештото 

како сознајност којашто треба да нè поттикне кон промена, која всушност е 

невозможна, зашто тоа се константи (релацијата маж:жена и сл.). Триаголникот 

пак е своевиден круг, само поврзан со прави и агли кои носат и поинаква 
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суштина: „кругот се истркала/ и сопнувајќи се по патот/ се истегна во 

триаголник.                

Триаголници е третиот циклус. Тие, неколкуте видови триаголници: 

рамностран, рамнокрак, разностран, ја носат суштината на заедништвото на 

мажот и жената, на домот и љубовта, која овде е сеприсутна во континуитет, но 

која не се кажува и нагласува постојано, зашто се подразбира: „тегни ме / влечи 

ме накај себе/ туркај ме по удолницата/ јас пак ќе се кренам на три точки 

распната“. Во оваа поезија ништо не е случајно и инстинктивно, небрусено 

кажано... Сè е „методички“ чисто, осмислено, а спонтано и силно: „ќе ме немаш/ 

тогаш/ кога ќе ме имаш/ ќе ме сакаш/ тогаш/ кога нема да сакаш/ да ме сакаш.“ 

Сите различни (како разнострани триаголници), а сите исти, „секој со својата 

куќа на глава сме / и пак љубиме / секогаш кога кон себеси се враќаме“. Ако не 

сме свои, не сме во состојба ни да љубиме. И аглите (можеби) се нашата и 

внатрешна, но и надворешна страна, а страните пак како ограден простор. Трите 

точки на триаголникот, „потпираат тие со агли од нула степени“ а 

„дегенерираниот триаголник / на точките свои заборава/ тежиштето свое го 

бара...“. Само префиксот три- , во именувањето на триаголниците и неговото 

повторување е една густина од симболи...   

Хармонијата на машко-женската релација е сугерирана преку 

рамнокракиот триаголник, кој предизвикува и слика на повеќеслојна 

анимамација. Познатата Питагорова теорема е една топла љубовна, а така 

секојдневна и необична, потребна: „ја љубам хипотенузата/ врз која ја ѕидаш 

нашата куќа од соништата/ со камчиња од сите наши разминувања/ од сите 

заеднички животи/ кои се раѓаат и умираат/ на правата која ги сече сите 

времиња одеднаш./ Ти  ги љубам сите 90 степени/ и катетите  со отворени 

дланки и одвоено време/ и безобразните погледи на моето голо тело/ ти ги 

љубам/ јас- четвртина од правоаголник...“ Се има потреба да се исцитира сè. 

Една Безимена катета вели:„...од ѕидовите на душата се плашам / од линијата на 

множеството  во кое зборот станува само еден обичен елемент/ меѓу многу 

други...“ А сепак, ако (е тапоаголен триаголникот) „колку повеќе кон другите се 

отвора/ толку е понадвор од себе/ и животот надвор од него му живее“... 

Прекрасен спој на математика и поезија, хармонија на точното, познатото..., 

затоа: „со трчање слегувам по скалите/ држејќи се за центарот на кружницата/ за 

да не ме исфрли надвор од кругот/ центрифугалната сила на мојот дом/ и кога 

излегувам од дома на прсти/ се протнувам / за да не си го разбудам сонот што ми 

спие/ во централниот агол на дневната соба...“. „Кога целиот свет се врти под 

остар агол/ не е ни чудо/ што зборовите кои луѓето си ги кажуваат денес / имаат 

толку многу остри агли/ а сепак се затворени само во еден триаголник“. 

Значењата на геометриските слики и функции, авторката ги надградува, 

дополнува и збогатува, притоа образложувајќи го нивното з(р)начење. 

Математичката терминологија е ослободена од сесквипедалија (користење долги 

и необични зборови) и ја доближува едноставноста и богатството на светот во 

кој опстојуваме, се бориме, доаѓаме и заминуваме.  Синусот е и приказна 

(според ДАТ, не е само за односот помеѓу хипотенузата и катетата), за дробната 

црта, но поимов означува и полукружна површина, пазува, шуплина... И таа 

повеќезначност е вградена преку говорењето за дробната црта  во пет точки. 

Всушност е приказна за зборовите „што не си ги кажуваме“, „зборовите што си 

ги премолчуваме /(а) сакаме  да си ги кажеме одеднаш“, за „зборовите што ги 
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закопуваме“ (а)/ еден ден ќе проговорат и ќе ни завртат грб“ и „еден ден и 

зборовите што нè носат под јазикот/ ќе ни се одмаздат и ќе нѐ плукнат како 

камче/ и ќе нè заборават/ сè дури не научиме/ да ја убиваме смртта/ со ГМО 

замрзнати јајце-клетки и депонирани сперматозоиди“. Математичка поезија го 

крева гласот против „научните“ достигнувања на современото живеење, 

забрзана, динамична, заитана, но постојано со буден поглед кон „централниот 

агол на дневната соба“, постојано свесна за гладот од допири, широка како 

рамнина, а и точка што се самораздвижува, немирна, а спокојна излезена во 

светот, а длабоко внатре со светот во неа, со силно пулсирање ги потврдува 

законитостите на математиката со основните математички операции, без 

коренувањето, токму како санкија, како златен пресек којшто човечката неукост 

го нарушува... „огнот  ми се населува на лицето/ не си го препознавам веќе 

зборот“. Тогаш настапува молкот и „кога се вовлекуваш во својот молк/ полека 

го шириш аголот спроти себе“, тогаш  „станува неважно  клеточното дишење/ 

кога 1 (правописот математички, пишува цифра наместо збор) ќе се подели / со 

фабулата без јадра и катализи“. Иако математички насловена 

Тригонометриските функции на животот, ја носат сета грижа, самовложување и 

љубов во градењето дом преку сугерирањето триаголник- (со трите основни 

„градежни“ материјали) - гнездо: кал, плунка (особено) и сламки/ во кој сами се 

вградуваме и го обесуваме/ на највисоко место/ меѓу три агли/ што летаат 

гушнати со главите“. „Гушнати со главите“, нема непотребно објаснување, кусо, 

ударно, силно. А  кревка е линијата на животот и често е искршена. „Божјиот 

показалец ги допира/ тенките кругови од спомени/ цртајќи ја кривата линија на 

животот/ дури ги стискаш секундите/ на твоето време“. Во Искршената линија 

на животот, времето е тоа кое нè обзема и тогаш кога ќе ни се слизне, ќе се 

истркала без да го исполниме, кога станува беконечно кога е исполнето (како на 

трајните вредности на творците и Творецот, станува искршено време кога 

сфаќаме „дека си отсечка/ која може да се продожува на два краја“ и кога „Од 

твоите точки други времиња / се раѓаат и умираат“. Квадратот е геометриска 

слика што во својата содржина ја носи симболиката на божественото 

совршенство, бројот четири, но е и симбол на просторот, на пространството, 

чијашто енергија е енергијата на  земјата која нè крепи. Квадратот исто така е и 

антидинамичен и антитеза на трансцедентност. И тој спој (на 4 и пространоста) 

носат збиени информации што ДАТ мудро и економично ги користи, а ги 

наметнува со сето знаење на богатството на оваа симболика: „со цели квадрати  

од  далечини / ми живееш во деновите...“ Два (и повеќе) квадрати пак чинат 

правоаголник па така тој ја умножува суштината на квадратот, но донесува и 

нова, своја, добродетелта (умножувањето на доброто секогаш е тоа). Со тоа и на 

совршениот однос  помеѓу  земјата (матката, мајката) и сонцето (машкиот 

принцип), па колку и да е совршен квадратот, правоаголникот е тој што го 

осмислува: „кога јас и ти немо разговараме/ во нашата куќа со рамен покрив/ 

квадратот не може  да ја поднесе фонијата/ и почнува да личи  на правоаголник/ 

кој расте од левата и од десната страна“ во страв да не се претвори во 

полидимензионално тело (коцка на пример)... И точката умножена во права има 

друга точка кон која тежнее. И потребни се мерки за централна тенденција, а таа 

е љубовта. И токму во Мерки на централна тенденција се поместени најтоплите 

љубовни лирски изблици, кажани со толку мерка и силина што се врежуваат и 

остануваат да треперат: „секоја вечер пред спиење се облекувам во бушавите 
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пижами во кои само/ ти смееше да ме гледаш и црвениот џемпер што ми го 

купи/ пред пет години кога заедно се вративме дома/ од различни страни на 

светот“. Последните два стиха говорат повеќе од кажаното. А оваа лирика не е 

(само и исклучиво) љубовна, во неа се поместени длабоки лирски бранувања и 

размисли за динамиката на мигов што го живееме, за несовршенството на 

земскиот живот и дребноста на нас точките... И преку облиците на 

геометриските слики и тригонометриските функции, (првпат до сега е начната 

во поезијата) е одразен златниот пресек како научно сознание за совршенството 

на Творецот, за таа совршена едноставност во која ние неуките умееме сè да 

усложниме. Просторвремето за кое низ вековите размислуваат и зборуваат 

голем број научници, оваа поезија ни го доближува преку топлината на 

човековата душевност и покрај сета негова несовршеност, преку множества од 

точки, линии и најмногу зборови што топлат и покрај присутноста и на острите 

агли во нашите животи: „мирис на варено вино со црн бибер/ каранфилче и 

цимет дишеа  нашите зими на кои никогаш не им студеше“. Оваа необична 

(математичка) естетика е поместување во согледувањето на нештата, во 

сеопфатност на сферичната форма која е густина од бесконечен број кружници 

од ентитети што ја чинат совршеноста на сферичните  облици (според 

Аристотел). Поетесава гради „свој  координатен систем“ којшто е составка од 

клучните броеви во нејзиниот живот, куќниот број, телефонскиот број, датумот 

на раѓање, часот на враќање од работа кога „без размислување влегувам во 

кривини/ додека одлично се движам по координати/ во спротивно - нема да 

преживеам“. И испишува свои „зебри за пешаци“, „триаголници со извичник“, 

„стоп знаци“ и „пак продолжувам...по исти координати/ во туѓи системи, со мои 

правила/ и преживувам...“ Преживувањето е суштинското во динамичново, 

растрчано време што (ис)„трч(ув)а“ од книгава и нè всмукува во својот (ис)тек. 

Централна тенденција е песна во која поетесава (исто како погоре) преку 

полисиндетскиот исказ ја отсликува централната улога на жената низ 

динамичното справување со задачите на една обична жена-домаќинка чијшто 

основен простор домот е полн со мирисите (од сите зачински билки) на сите  

емоции, но кои таа „една жена“, педантно „ја брише/ ливадата од емоции“, за да 

може да преземе Мерки на дисперзија.  

За посеопфатно разбирање (и доживување), поезијава бара потсетување 

на основните значења на поими од областа на физиката и математиката како 

интерквартилната разлика, којашто е мерка на дисперзијата и ја означува 

разликата меѓу третиот и првиот квартил (а квартилите се вредности што ја 

делат статистичката  серија на четири еднакви делови).„Кога ќе ги затворам 

очите/ четирите квартили сонуваат за бројот 1“, вели авторката во песната 

Интерквартилна разлика“. И оваа математичка содржина, читателот  ја 

доживува како размисла на поврзаноста на просечното (од 4 члена) семејство во 

суштината на бројот 1 со којшто почнува и завршува сè. И атрибутот на оваа 

поезија, е тоа себесвојствено и оригинално  да се проговори за основните нешта 

што ја чинат суштината на човековото престојување на земјата и таквиот 

пристап го збогатува и проширува и доживувањето на реципиентот. 

Познавањето на јазичната морфологија покажува дека ДАТ нагласено умешно 

ги користи предлозите кога исказот што ни го доближува, сака да е многу 

прецизен: „дишењето со кое се будиме во сонот/ го одземаме од зборовите што 

ги издишуваме во јавето.“ Иако  математички „прецизна“, сепак, поезијава е 
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показ и на поетската слобода за која авторката вели: „степенот на слобода ( n-1)  

за n=број на животи/ ја определува критичната вредност/ со која знаеме дека 

постои статистички значајна разлика меѓу тоа што/ се случило/ и тоа што сме 

мислеле дека ќе се случи“. Коефициентот на  контингенција (математички) го 

изразува интензитетот на врската  меѓу повеќе варијации на спецификата на 

некоја контингенција на белегот. И ако тој белег, таа контингенција е 

поетика(в)та се обидуваме да одговориме со стиховите дадени во песна со таков 

наслов: „Дали ако речам збор што сече/ водата ќе престане да тече /или морето  

од брегот ќе се повлече/ или океанот во капка ќе се рече?“ И „Дали ако  трепнам 

со клепкиве еднаш/ пеперутката  ќе се  сврти по ветрот веднаш / и стрелките на 

часовникот ќе завртат вечер ...“ Оваа песна е таа во која е вградена и математика 

и биоморфолошката резонанција и мудрото, дискретно метрички осмислено 

користење на римата и сето тоа како зипувано, компресирано знаење потенцира 

(и како и во многу други песни) и сугерира и екстратекст. 

Авторката „разгледува (и) три теста: Експериментален  фактор, Т-тест 

(t-test) и F- тест. И „воведувањето на здивот“ е тој „експериментален тест“ за 

пресметување на „аритметичка(та) средина“ кое пак нема смисла кога се знаат 

чувствата, иако настојува да одреди параметарски тест.  И во сите се  тестира 

себеси поставувајќи  прашања кои всушност се сечиј тест. На почетокот, 

прилогот подобро, употребен пет пати, сугерира преиспитување: „Подобро ми 

беше/ кога знаев дека не знам/ и дека тоа што не го знам/ не ќе можам да го 

знам...“ Но човекот е љубопитно суштество и тежнее кон знаење. (Во 

Аристотеловата Метафизика, првата реченица укажува дека секој човек, тежнее 

кон знаење), па во F-тестот прашува: „...колку пати векот ќе се рече  во ѕвекот/ и 

дали тоа има врска/ со пресликувањето на нашите дланки?“ Ваквите прашања 

умножуваат нови и нови, па се свртуваме кон почетокот, кон основната цифра 

(која не е само тоа) во математиката, нулата. Со неа почнуваат Множествата. 

Има голем број куси, ударни песни што ја носат суштината  не само во(на) 

книгава, туку и пошироко. Такви се Точка, Нула, Нулти агол, Синус, Котангенс, 

Тап агол, Центар, Кружница, Унија... И сите тие се куси, неверојатно богати, а 

толку многу едноставни... до перфекција. И токму преку нив се детектира 

совршенството на златниот пресек,  кој откако ќе се декодира, посакувате уште 

„тестови“. Колку нулата е нула? „кога / зборовите/ се/ заколнаа/ на/ тишина / 

добија/ најголема/ семантичка/ вредност.“ А поместувањето на секој збор во 

посебен стих, ја умножува и говорливоста и динамиката и семантичката 

вредност и на зборовите и на целините во книгава, како и на самата книга. Во 

Множеството на природните броеви, се почнува со „Едно јаболко“, што 

никако не е случајно. Јаболкото е плодот на сознајноста, а за пентагонот на 

семките во јаболкото има многу ... И така тера до 2018 лета, а еден збор. И тој 

збор е збор: „што на ситни камчиња се дели. / И секое е цело. И секое содржи 

вселена“. И точките по секој стих не се случајни. За да се задржиме малку 

повеќе на кажаното... исто како што не се случајни и малите букви во првиот 

стих при почнувањето во некои други песни. Таа правописна разноликост е 

дискретната „математичка“убавина. Таа разноликост ја згустува и градацијата 

во една песна, од песна во песна и од циклус во циклус  и доаѓаме до поетското: 

„множеството на целите броеви спозна/ дека и целото може да се дели/ дека и 

делот кон целината цели/ дека запирката во душата му копка/ дека светот е 

мешана дропка“. А запирката е таа која може да го „закаса целиот број“ и тој да 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 114 

почне да се дели или преку „децималата (да) ја осети моќта на самотијата“. А 

„кога престан(ув)а гласот/ на колективната свест/ да го слуша/ СТАН(ув)А 

ДУША“. Така се стасува и до Множество на реални броеви (R), во кое преку 

нижењето  низа, „континуум  сторив/ од часови рационални/ и ирационални/ и 

ЧЕКОР во низата видов“. И големите букви и полисиндетот искористени на 

ваков начин, овде како и слични „нестандардни“ активности и правописни и 

стилски алатки, го покажуваат огромното знаење што авторката го применила за 

на наједноставен начин да искаже свои размисли за суштината на живеењето, 

функционирањето на светот во динамиката и на космосот  и на нам познатиот 

живот во контекст на тој космос во кој ништо не е случајно,  туку математички 

подредено, јасно, едноставно, до совршенство. Случајно? Не! Акумулирано 

знаење од Библиската приказна за истерувањето од Рајот, па до 2018. Таквото 

умерено и умешно користење на стилско-изразните средства ѝ го крепи 

атрибутот математичка во смисла на точност и бројливост. И римите, и 

метафорите и паронимите и полисиндетските искази, ја зацврстуваат 

повеќезначноста и на песните поодделно и на книгата заедно. И во математиката 

како и во поезијата, присутен е одреден  ритам, но спојувајќи ја аритметиката со 

поезијата (и обратно), авторката ја покажува аритмијата токму на аритметиката 

како  гранка од математиката, (собери, одземи): „Собери го мојот здив/ и од него 

одземи го стравот/ ...имај ме со сите точки и отсечки/ со сите агли и 

артикулации...“ Во таа аритмија е и присуството на  (х)икс, првата непозната во 

математиката, овде како метафора за ликови и состојби: „секој ден покрај мене 

минуваат/ многу непознати/ и чудни се и кога одат зашто имаат обичај/ гласно 

да удираат по ехото на осамените ходници/ кои не си ги препознаваат 

сопствените ѕидови/ на кои ја тетовираат лагата...“ Таквите ѝ се непознати. 

Проговорува за човековата самоизмама, изолација, ограниченост... Такви 

непознати кои „надмено ќе ме одминат/ без поздрав за да ми докажат дека не 

постојам“ „...минуваат/ прецртаните квадратчиња/ со датуми во календарот на 

важните настани/ а нивната важност престанува тогаш/ кога тоа невидливо икс 

од никаде ќе се појави/ за да ја откине мислата...“. И за совршенството, 

апсолутната вредност не е тоа без минус: „не ми го одземај минусот/ не ме 

претворај во апсолутна вредност“. Во повеќето песни, присутното обраќање кон 

второто лице еднина е со бројни алузии кои откриваат индиректно обраќање кон 

оној просторно присутниот, кон отсутниот, кон сеприсутниот и  така градацијата 

се пројавува на сите нивоа и оди во (аритметичка) прогресија. „Свилените 

конци“ на зборовите, со „операција одземање/ ја зголемуваат својата 

синтаксичка вредност“ и ја по(до)кажуваат аритмијата на аритметиката.  

Геометричката прогресија пак се случува при чувствување на „сите допири“ 

кои ја создаваат „матрицата на животот“ и оцртуваат „оплодена рамнина“. 

Средбата со насловот од последниот, 12 тиот циклус, Фибоначиева низа, го 

детектира моделот, ја разоткрива (на почетокот насетената) концепција кога се 

открива отсуството на коренувањето како математичка операција , а пред крајот 

тоа се потврдува и преку Фибоначиевата низа. Според овој модел, почнување од 

нула во збир со две единици, се отсликуваат спиралните концентрични кругови 

на космичката резонанца на времето, движејќи се од (-∞ , преку нула до ∞). И се 

некако нашето постоење и минување низ времепросторот... Се наметнува и како 

поистоветување со бројките како во Фибоначиевата низа. Се собираме, се 

умножуваме, заминуваме по тие кои поминале пред нас, оставаме зад нас да 
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поминуваат други „броеви“ и бројки, така одржувајќи ја рамнотежата на 

„плимата“ и „осеката“. Нижејќи ги броевите од последниот циклус, авторката во 

својот поетски исказ вградила многу од општопознатата нумеролошка 

симболика, но и сама ја збогатила со лични согледби, емпириски содржини и 

насоки...Нулата, таа што е потценета (а во одредени случаи и преценета) како 

почеток и крај, како точка. Наместа има „натприродни слики“ и поетски 

„прикази“ на доживеана состојба, како кога ни се случува „дежаву“ или показ на 

време на пример 11:11, како што е обработено доживување (во песната 1,1, 2, 

каде збирот е 4, а тоа е половината од 8, знакот  на бескрајот), во која белото од 

црно-белото крзно на кучето, како да се обликува во нова душа и се преселува 

во душата на таа што го забележува тоа. И како да влегува дома со две души, 

зашто претходно ѝ се отворило третото око, за да може да го „види“ тоа 

вселување во себе. И тоа остава впечаток на „пресувано виножито“. Прекрасно! 

И таа убавина се умножува со секоја следна песна (на Фибоначиевата низа 

подобно) така што е видлива рамнотежата на кажаното во обликот со кој е 

кажано. Па се умножуваат „мирисите на зрели дуњи“, и „јас повторно си играм 

со сенките на ѕидот“, „во легната осумка (бесконечноста)/ времето се витка...“, (а 

е кажано токму во низата 3,5,8)... И „бројот 8 се мултиплицираше“ и особено и 

нагласено, со минимум зборови е донесена суштината на она што го обележува 

21 век, генетичкиот инженеринг и пак со умешност и во склад со низата, 8,13,21 

при што 21 е ознака за 21 век. И овде се налага потребата од разјаснувањето и 

толкувањето на 1 и 2 и 2 и 1. 12 те циклуси во книгава напишана во 21 век. Во 

својата симболика, 21 го означува осуштествувањето „полнотата, постигнатата 

цел, а дејствително ја има обопштувачката цел.  Во Библијата, бројот 21 е бројот 

на вистинското совршенство, премудроста. Во 12 пак, принципот на 

разграничувањето (2), се јавува во космичкото единство (1) (за да воведе ред), 

додека во 21 созерцаваме (некако најсоодветен ми се виде токму овој глагол) 

дека индивидуалноста (личната издвоеност) е резултат од космичкото 

разграничување (2). Уште една потврда на математички и методички одбраниот 

концепт, низ математички поими во 12 циклуси, да се направи обид за 

организирање некаков ред, во случајов организираност на книга со која ќе се 

проговори за многу нешта кои имаат значење на можности за какво било 

организирање што секогаш може да почне од нула...   

Понатаму во низата, континуитетот, вертикалата (на еволуцијата на 

човештвото) ја продолжува  со стихови кои го објаснуваат секој број со суштина 

од животот и тоа на оваа поезија и додава атрибут на лирика со малку поширока 

(од вообичаено) и подлабока рефлексија изнурната од животот и личен и 

колективен и општочовечки. Во низата која завршува со 55, авторката 

повторува:„ништо на овој свет не е случајно“, а секој од нас барем два-три пати 

го сфатил тоа. Топлината што не е математичка (а донесена преку 

математичките поими) е: „кога утрото ќе распупи (преубаво одбран глагол)/ на 

дланката на  девојката/... очите со сонца/ ќе ги полни во спирала“.  И  оваа низа 

(песна) ја завршува со: „така било/ така ќе биде/ ништо не е случајно“... Пак по 

примерот на Фибоначи, наредната песна ја почнува со стих од претходната... За 

ова треба пред сè знаење и разум, тоа знаење да се организира и математички 

прецизно, со нагласена трпеливост за на сите размисли, чувства, погледи, 

сознајби и сл. да им се најде точното место, да ја покажат рафинираната 

математичка едноставност на сè она што нè прави кревки човечки суштества, но 
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и сè што нè полни со енергија и нè одржува. Покажана е светлината на Златниот 

пресек во сета негова едноставност што како поетски концепте мошне необичен 

и мудро и оригинално одбран. А дека е така, авторката ја „издаваат“ следниве 

стихови: „со агли, триаголници,/ правоаголници златни/ (се ѕидаме сами), 

уживаме гледајќи спирали/ допирајќи квадрати“. Во оваа, 55,89,144 математичка 

песна, споменати се (скоро) сите геометриски слики, некои трајни светски 

вредности (Партенон) неодминливи имиња (Леонардо да Винчи), па и тоа 

укажува на сеопфатноста на Златниот пресек како принцип на космичкото 

(совршено математичко) функционирање...  Песната 1.618: Плима и осека, пак, 

иако со број како префикс, е благородно величање на љубовта која (во различен 

вид) е сеприсутна во книгава, но како удобна топлина и светлина и водна и 

водена свежина и топлина, како п(р)ојавен женски принцип кој авторката го 

кажува во последната песна, укажувајќи дека жената ја има радоста низ неа да се 

обновува животот:„...со затворени очи/ се врти околу својата оска/ и за 28 дена 

старата вселена ја заменува со нова...“ Алузијата со женскиот циклус (преку 28), 

секако не е  случајна. „И сè така се врти неусетно/ во кругот на исполнувањето/ 

и ќе се врти сè дури не си одиме дома/ таму каде што со душата нема да го 

стискаме мигот/ зашто нема да се плашиме од светлината...“ И доаѓа до:  „И 

мислите мои се вртат со бројот 1618“.  

Со необична поетика, Математичка поезија е новина. Со (и визуелни) 

доживувања, како апстрактна далиевска (како и на Васко Ташковски) слика, со 

спирала од кругови, со испишани бројки и тригонометриски функции, со боите 

на енергиите на сите елементи. Точки, прави, рамнини, кругови, агли, 

правоаголници и квадрати, тригонометриски функции и бројки (во низа), чинат 

една „футуристичка“, а исконска слика, во едноставна рамнотежа од енергии и 

бои и сето тоа раздвижено, симултано во смирена хармонија, со орбити кои 

вибрираат и со резонанцијата, ја преобликуваат музиката на сферите, кои го 

прават космосот толку многу блекав, таинствен и неразгатлив... Преведено: 

Преку геометриските слики, тригонометриските функции, метафорите, 

метонимијата, слоевитоста и сл., се сугерираат и мешаат енергиите на земјата, 

водата, воздухот, огнот... синестезија... И кога повторно ја отворате книгата, за 

пак, и пак да си ги истолкувате доживувањата што по маргините (со молив сте 

си забележале) прочитувате: силно, длабоко, оксиморон, сè е кажано со само 3 

стиха.., топло, секојдневно, хармонија, љубов, грижа, одговорност, пак љубов, 

прикриена љубов, активност, движење, анимација... интерактивност, тешка, но 

предизвиклива, остар агол, ножеви, различни, а исти, создавање (дом), 

неугодност, заедништво, хармонија... Се свртувате кон себе и си поставувате 

прашања... И токму ова, прави  да ја препрочитувате и препрочитувате... 
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Златко ЖОГЛЕВ/ Zlatko ZHOGLEV 

УДК 821.163.3-1(049.3)  

ИНОВАЦИСКИ ПРИЛОГ КОН ФИЛОЗОФИЈАТА НА ПОЕЗИЈАТА: 

МЕТАФИЗИЧКО-ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИСТИЧКИ 

РЕМИНИСЦЕНЦИИ ВО КНИГАТА „ДВОГЛЕД“ ОД ВЕСНА 

МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА 

 
Кон „ДвоОглед“ од Весна Мундишевска-Велјановска, Скопје: Матица 

Македонска, 2015)  

 

Место вовед 

 

Да се пишува текст за филозофија и поезија, никогаш не е едноставно. 

Таквата тема, од една страна, бара големо знаење за филозофско-литературните 

поими и проблеми. Од друга страна, на авторот му е неопходна и одредена 

ведрина на духот и елан за пишување. Таквите теми честопати знаат да бидат и 

содржински проблематични, затоа што немаат ограничувања ниту според 

формата, ниту според содржината. Од една страна, тоа го ослободува авторот од 

притисок, додека од друга страна, тоа бара од него целосна посветеност и 

концентрација при работата. 

Во еден ваков труд е важно да не се испушти од вид разликата меѓу 

секојдневниот јазик и јазикот на поезијата. Во оваа смисла, овде сакаме да 

наведеме една фантастична аналогија што ја направил познатиот француски 

поет и филозоф Пол Валери. Според него „поетскиот збор се издигнува над 

секојдневната употреба на јазикот како што се издигнува златникот над 

металната монета, затоа што металната монета сама не ја поседува онаа 

вредност која ја симболизира поетскиот збор, како што златникот е она што го 

претставува“. Клучно прашање овде е како се однесува јазикот на поезијата 

наспроти јазикот на филозофијата? Во текстот што следува ќе се обидеме да 

дадеме аргументи преку наведување примери и  (веруваме) соодветни анализи. 

Песните се нераскинливо поврзани со јазикот, а тоа најдобро го 

покажува мислата на познатиот филозоф Мартин Хајдегер дека „бојата никогаш 

не е толку боја како кога се појавува на сликата на некој голем сликар“. Така 

можеме да кажеме дека и поетските зборови не се толку поетски, како кога се 

појавуваат во книгата на Весна Мундишевска-Велјановска „ДвОглед“. 

Ако се споредува поезијата и дијалектиката (односно ако се споредува 

Маларме, како создавач на т.н. „чиста поезија“ и Хегел како основач на 

модерната дијалектика), како што вели познатиот филозоф Ханс Георг Гадамер, 

за поетот како и за филозофот... во тајната на јазикот владее иста дијалектика на 

откривање и отстранување. Двата начини на говор, поетскиот и филозофскиот... 

не можат да бидат погрешни, затоа што не е дадено никакво мерило надвор од 

нив според кое тие се мерат и според кое би можеле да одговараат. 

Познатиот филозоф Ханс Георг Гадамер сликовито ја објаснува 

разликата меѓу секојдневниот јазик и поетскиот (литературниот) јазик. „Откако 

ќе прочитам едно писмо, јас можам да го искинам и да фрлам затоа што тоа си ја 

завршило својата работа. Меѓутоа, откако ќе прочитам една песна, не значи дека 
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ја знам, затоа што таа е говор за себе и постојано бара различен пристап и нови 

толкувања. Колку повеќе читам, толку подобро ќе бидам запознат со неа. Уште 

повеќе, би било добро доколку би ја научил и напамет. Сето ова само го 

подобрува нејзиното разбирање“. Така е и со песните на Весна Мундишевска-

Велјановска, посебно во книгата „ДвОглед“. Нејзините песни се како 

палимпсест. Со секое ново читање, се открива по некое ново значење. Во 

семантичка смисла, оваа книга е неисцрпен извор на значења, точно заради тоа 

што јазикот на филозофијата и јазикот на поезијата се многу тесно 

испреплетени. 

 

Основни податоци за книгата 

  

Книгата „ДвОглед“ е издадена од „Матица македонска“ (Скопје, 2015) и 

се состои од два циклуси (огледи). Првиот насловен „Рецепција“ има 22 песни и 

тоа: Самоодрек, Небитие, Безмисла, Град, Фанурија, Долот на болот, Јанѕа, 

Неизбег, Дрво на осамата, Шах-позиција, Свет на бајки, Експонат дупликат, 

Зборот пластелин, Театар на нелогичности, Превртен ден, Мојата столица, 

Контурна линија, На балконот, Подгон на заблудите, Низ пукнатина, Танц со 

липата, Залезот в срце. 

Исто толку (22) песни содржи и вториот оглед – Перцепција: 

Илуминации на постоењето, Промисла, Венчавка со зборот, Дегустација, Јас во 

бистата или бистата во мене, Играње фризби, Биотоп, Патот, Соглед, Навев, 

Пред дрвото на животот, Глед, На каруселот на опстојбата, Современа 

архитектура, Равенство, Судбина, Чудо, Соѕвездија, Вистина, Простор на 

љубовта, Точката на светот, Три планини. 

Во делот насловен „Поговор“ има две рецензии и тоа од Милица 

Димитријовска-Радевска ЕДИНСТВОТО НА ИНТЕРВАЛИ ВО ХАРМОНИЧНАТА 

КОМПОЗИЦИЈА НА „ДВОГЛЕДОТ“ ВО ПОЕЗИЈАТА НА ВЕСНА 

МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА (стр.72-83) и втората рецензија од Мирјана 

Стојановска ПОЕТСКИ ЗАПИС КАКО ОДРАЗ И РЕФЛЕКСИЈА НА 

СЕКОЈДНЕВНОТО ЖИВЕЕЊЕ (стр. 84-90). 

 

Филозофски основи во поезијата на Весна Мундишевска-Велјановска 

  

Во овој осврт накратко ќе посветиме внимание на песните со 

филозофско-егзистенцијалистичка содржина кои се содржани во двата циклуси. 

Од првиот циклус (оглед) – Рецепција, тоа се песните Самоодрек, Небитие, 

Безмисла,  Јанѕа, Неизбег, Дрво на осамата, а од вториот оглед (Перцепција) 

следниве песни: Илуминации на постоењето, Промисла, Биотоп, Патот, Соглед, 

На каруселот на опстојбата, Судбина, Чудо, Вистина, Точката на светот. Секако 

дека нивната анализа и презентација нема да се прави како што се тие подредени 

во книгата, туку според идејно-проблемското значење на истите. 

Чудењето (Чудото) и Љубопитноста се основа на секоја филозофија, на 

секоја поезија, па може да се каже и на секоја човечка размисла, па затоа на 

почетокот посветуваме внимание на песната со наслов „Чудо“. Според мене, 

оваа е една од најсилните песни на поетесата Весна Мундишевска-Велјановска и 

како што во една прилика му рекол познатиот поет и академик Матеја Матевски 

на колегата Раде Силјан, во оваа прилика и јас би го рекол истото – „Би сакал јас 
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да ја имав напишано оваа песна“. 

Песната е вруток од филозофско-егистенцијалистички значења и 

асоцијации. Почнувајќи од „аванот на опстојот“ во кој сме толчени на разни 

начини додека битисуваме на овој свет, во кој Сè нешто/ се поплакуваме,/ се 

очудуваме,/ се оттуѓуваме,/ се распарчуваме...// а бидуваме/. Па, /се 

воплотуваме/... се причестуваме,/ во восхитот од растајнувањето// се 

надраснуваме/ и... воскреснуваме/.  (стр.63) Но и покрај сѐ Благословуваме:/ • ова 

наше постоење/ •оваа оѕвездена радост/ • овој волшебен живот/ • овој вонземен 

свет/• ова чудо. За на крајот од песната, семантиката на вистината и суштината 

на човекот, кој го опишува со метафората „збунето вселенско дете“, поетесата да 

ги опее на следниот начин: Во пајажината/на вистината/ ова збунето 

вселенско дете/ допрва открива// дека цвет е/. (стр.64) 

Во песната „Самоодрек“ поетесата со своите стихови се наоѓа на патот 

на киниците. Всушност се доближува до суштината на смислата на животот кон 

која се стремел „Полудениот Сократ“ (Диоген од Синопа, оној за кој е запишано 

дека живеел во буре и ја имал легендарната средба со Александар Македонски и 

неговиот коњ Букефал).  

Имено, во оваа песна на почетокот се опејува филозофијата на Буда 

(според кој желбите на луѓето, нивните илузии се извор на нивната несреќа): Од 

шишето/ полно со пенливи илузии/ се скрши забецот на тагата./ 

 Низ искривената тапа/ се ветрее осамата.//  Опијанета 

имагинацијата// се цепи во рамнодушност./ 

Потоа, опејува универзална состојба, која за жал е посебно важечка и 

денес во целиот свет, а посебно кај нас и посебно кај младите луѓе: Отапени 

чувствата/ во иритирачка лежерност/ се абат до безмилост. За на крајот да ја 

опее на фасцинантен начин состојбата на сите оние кои се самоодрекуваат 

(посебно од светот, како што тоа го направил Диоген од Синопа, кој со фенер 

насред бел ден барал луѓе): Во екот на самоодрекот/ ерозијата на духот/ ме 

вклешти во немилост. (стр. 9) Иако, на Диоген баш и не му било многу гајле за 

осудата на луѓето, на многумина денес тоа им е и тоа како важно („Што мислат 

луѓето?“, „Што ќе речат луѓето?“).  

Познатиот антички филозоф Парменид и „татко на дијалектиката“, 

според Аристотел, ја формулирал познатата реченица „Битие – е, небитие – не 

е“. Според Парменид, поимот „битие“ – не може да се членува затоа што нема 

сетилна содржина, а истото уште повеќе се однесува на поимот „небитие“. Кај 

Весна Мундишевска-Велјановска во оваа книга има револуционерна 

филозофско-поетичка иновација со тоа што таа на поимот небитие му дава 

„антропоморфна форма“, што значи и сетилна содржина. Сепак таквата сетилна 

содржина е поврзана со негативни вредносни категории. Имено, оние кои што се 

дефинираат како „небитија“ во човечка смисла, се полни со „нагмечени емоции“, 

„саможал“, „сколеничени души“, „смрзнат плач“, а заради „унакажаноста“ се 

„скичмени небитија“. Тоа кај поетесата предизвикува „јанѕи“ кои за жал 

придонесуваат унакажаноста на некои луѓе да срасне со нивните души и да се 

манифестира како „дволичје“ („Небитие“, стр.10). 

Судбината на уметничкото (и поетското творештво), па и на секое 

творештво, на сублимиран и извонредно поучен начин (во дидактичка смисла) е 

на извонреден начин опеана во песната „Птицата во штицата“. Во првиот дел 

поетесата опејува што прават луѓето (и тоа погрешно): Се стрвив на парче дрво/ 
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и го делкав,/ во лак го прпелкав,/ со цртежи го озаглавив,/ во витрина го ставив./ 

Изгледа го обездушив –/ беше само убава штица.// Но, после првобитната 

(погрешна) иницијатива, во делот „перспектива“ поетесата на фасцинантен 

начин покажува дека со променет пристап, се менува и крајниот резултат: Со 

вруток од страсти/ дрвото го обликував,/ со стругот/ мислата си ја 

оддиплував,/ со боја немирот си го збришував,/ со формата/ душовриежот го 

стишував.// Па, поетесата покажува како уметникот може да се претвори во 

демијург: Дрвото развлече крилја,/ испушти крик,/ витрината ја исучи во 

жица// и се возгорди – Птица./(стр. 5) 

Иако доминантно во оваа поетска книга се присутни филозофско-

егзистенцијални теми и мотиви во двата циклуси има две песни поврзани со 

мислата, како основа на човечката есенција и егзистенција. Првата е со наслов 

„Безмисла“ и укажува на можните проблеми со кои се сретнуваат поетите како 

творци, кога немаат идеја-мисла, односно кога се во „безмисла“: Обезбоен 

триножник/ ја крепи плотната/ на безволноста во ек.// Се сипи главоболката./ 

Меурчиња безмисла/ се точат во дотек./ ...../ ...../ Јазикот ми чади/ во неизрек./ 

Од навика или инает/ бележам скици./ Прекинувам.../ Ќе отспијам/ сред 

кружниот тек./ (стр. 11) 

За разлика од таа анти-декартовска позиција, во првата песна, во втората 

песна „Промисла“ се воспева една од најпознатите есенцијалистичко-

егзистенцијалистички реченици изречена од познатиот француски филозоф Рене 

Декарт, “Cogito, ergo sum” („Мислам, значи сум!“), што најчесто погрешно се 

преведува со „Мислам, значи постојам“, што звучи поегзистенцијалистички, но 

е погрешно. Од проста причина што латинскиот глагол „сум“ има исто значење 

како и во македонскиот јазик и ја означува „есенцијата“, пред сѐ како нешто 

постоечко и живо. Така, ако речеме „сум“, значи „сум жив“. А ако преведеме со 

„постојам“, некој/нешто може да постои и како нежив/труп или предмет. 

Во оваа песна поетесата ги воспева и неколку суштински филозофско-

антрополошки категории и вредности (како што се: слободоумноста, љубовта, 

добродетелта, скромноста):  Слободоумноста/ е лек за секој/ мисловен припек.// 

Универзалноста/ на љубовта – мелем/ за ранетиот недорек.// Безопасно е/ 

добродетелта/ да ита со спуст.// Кротката скромност/ е доблест/ молитвена 

наизуст.  

Потоа, како поетесата Мундишевска-Велјановска да ги има инкорпорирано 

во себе зборовите на Исус Христос од „Новиот Завет“, „Вашето да, да биде да, а 

вашето не, да биде не. Сѐ што е повеќе, е од лукавиот“. Затоа таа пее: Прогон/ за 

премислата! И на крајот финишира во стил и со зборови за кои самиот Декарт 

би ја пофалил: Погон/ на животосмислата е/ промислата./ (стр. 42) 

Веројатно најегзистенцијалистичка песна во оваа книга е песната 

„Јанѕа“. Во неа поетесата пее за човечката несреќа која Во прагот/ 

ни ја всадиле/ ...вплетена во конци.//  Пее и за човечката немоќ: Во немоќ се 

давиме,/ панично се тетеравиме,/... Изгубениот човек е несреќен бидејќи нема 

кој да му помогне бидејќи тој лута по беспатја и сенки/ сред невиди и дремки./ 

Пее и за многузастапената тема на апсурдноста на животот, па во Албер 

камијевска смисла пее: Во смрзнатата арена/ на апсурдот/ парадоксално 

триумфираме,// по здрвените ѕидини/ од јатките на неумот/ неуко оксидираме, 

(стр. 17)/ а јанѕата/ во глужд ни расне,/ нè набива,/дразне.// По рабовите на/ 

кратерот на неизбежноста/ еден до друг/ се збираме,/ во набрекнатата лава/ 
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на ненаситката/ еден со друг/ се препираме,/ ко стрвни волци/ беспредметно 

виеме,/ под јорганот на предизвикот// неодлучно се криеме...// Дури и ако 

заспиеме,/ ќе можеме ли/ мирно да спиеме!? (стр. 18) 

Оваа песна ја наведов во целост за да биде илустрирано дека во песните 

на оваа книга од Весна Мундишевска-Велјановска има рима, но дека таа рима 

„не е пренатрупана рима“ (Ефтим Клетников). Егзистенцијалистичките поетски 

варијации доминираат и во песната „Илуминации на постоењето“ поместена во 

вториот оглед – „Перцепција“. 

Карактеристично за оваа песна е што во неа понагласено се застапени 

некои карактеристики од поезијата на поетесата, што се присутни (во помала 

или поголема мерка) и во другите песни од книгата. Овде, пред сѐ, мислам на 

бројните иновациски кованици и метафори како што се на пример: „модуларна 

вентилација“, „семантичка филтрација“ и др. Но, исто така во песната е 

присутна и делумна алитерација и градација: По нас/ животните одлуки/ како 

опашки ги влечеме,// опечени,/ изгмечени,/ излечени,/ пресвлечени,/ овековечени,/ 

исцртувајќи// илуминации на постоењето/ во полето на бескрајот./ (стр. 41)  

Со песната „Патот“, Весна Мундишевска-Велјановска, ни се претставува 

како поетеса која гради своја посебна поетска „таоистичка“ позиција: Патот 

патува./ Патот/ патчиња спатува,/ збратува или/распатува,/ судбини 

сосватувa./ Патот напатен,/ главен или попатен,/ ден и ноќ ферментира/, 

копнежи во недоглед извира,/ стравови в цепнатини вѕира,/  соништа в дочек 

збира./  Еден пат преграб добира,/ друг – се опира,/ еднаш благ ко шира,/ 

другпат пијано замира./ Секој пат –/ крстопат/ за в неврат/ или/ за потфат/ 

на нов животен кат. (стр.49) 

Секако дека може со полно право да се каже дека најпарадигматична 

песна во книгата „ДвОглед“ е песната „Биотоп“. Таа е парадигматична по 

иновацијата и воведување на терминот „биотоп“. 

Тежината на оваа иновација може да се споредува само со сличната (но 

разбирливо заради временска дистанца кога е создадена) иновацијата и 

воведувањето на терминот „хронотоп“ од страна на рускиот лингвист Михаил 

Бахтин. Колку оваа иновација од поетесата Мундишевска-Велјановска ќе биде 

прифатена, раширена и развивана, од страна на други поети, писатели, 

литературни теоретичари и критичари – ќе покаже времето. Ќе треба да се 

почека барем половина век (време откако се целосно издадени неговите 

„Дијалошки имагинации“ – 1975, или повеќе од осумдесет години (1941) кога се 

издадени првите негови есеи од овој циклус во кој го споменува терминот 

„хронотоп“). 

Како поетесата го разбира поимот „биотоп“? Во истоимената песна таа 

на биотопот му дава противречни значења, поврзувајќи го, од една страна, со 

жалењето, немоќта, површноста (плиткоста), „смрдливата застоеност“, 

„мувлосаната апатичност“, а од друга страна го поврзува со пребирливоста, 

живоста, зракот, среќна заталканост, заводлива магичност, со процут и со 

„’ртење чуда“. За подобра рецепција, во продолжение ги пренесуваме во 

целосно последните четири строфи од песната: 

И догорената/ пребирливост/ искри/ жарчиња живост./  

Зракот/ што во дното/ не се зарива/ при рефлексијата/ соларни едра 

отскрива./ (стр.47) 

Новиов биотоп/ во компасот на нашата/ среќна заталканост/ 
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распрашува заводлива маѓичност./  

Во загработ/ на предизвикот/ процутената возбуда/ неминовно ’рти 

чуда./ (стр.48) 

Во песните „Соглед“ и „Глед“, освен веќе наведените карактеристики и 

поврзаност со егзитенцијалистичката филозофија, треба да се споменат и 

поврзаностите со рационалистичката и емпиристичка филозофија, како и 

поврзаноста со феноменолошката филозофија (која е присутна и во други 

нејзини песни) во песната „Каруселот на опстојбата“, а во песната „Судбина“ ја 

поврзува човечката судбина со личниот избор на поединците: 

Секој/ судбината/ во куполата на/ својот избор/ ја врвосува./ (стр.62) 

За коегзистенцијата на поетскиот и филозофскиот јазик, најдобра 

илустрација е дадена во песната „Вистина“, која што може да биде урнек од кој 

можат и треба да учат и поетите и филозофите. Затоа, ја пренесувам во целост и 

со тоа го завршувам овој осврт: 

Што е вистината? 

Она што ни го кажуваат, 

она за што нè подлажуваат,  

етичка детерминанта 

во функција на вредноста  

или параметар заглавен 

во равенството на вечноста!?  

 

Неодлучните бескрајно 

по неа трагаат, 

неверниците постојано 

одново ја вагаат, 

несигурните не сакајќи 

ја одминуваат, 

неспокојните во култ 

ја издигнуваат, 

 

себеостварените 

со неа зреат, 

мудрите 

– ја живеат. (стр.66) 
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Лидија КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА/ Lidija 

KAPUSHEVSKA DRAKULEVSKA 

УДК 821.163.4(497.6)-31(049.3) 

 

СЕКОЈА КНИГА МИРИСА НА СВОЈОТ ПИСАТЕЛ 

(Сеида Бегановиќ, Ида и асасините од Редот на хаванскиот колибри, 

Скопје, Израз, 2020) 

 

 

Третиот роман на Сеида Бегановиќ – Ида и асасините од Редот на 

хаванскиот колибри – веќе со својот провокативен наслов, буди љубопитство кај 

читателот. Тријадата: лик-асасини-колибри понудена во насловот е, во најмала 

рака, необична, очудувачка, збунувачка... Таа го најавува и жанровскиот хибрид 

на романот, и неговиот широк спектар на феномени кои се проблематизирани 

низ алинеарниот тек на нарација. Двојното значење на терминот асасини (израз 

за атентатор кој во Европа го проширил Марко Поло, но и некој кој е оддаден на 

хашишот – од арапскиот збор „хашишијин“), исто така, оди во прилог на 

контекстуализацијата на романот во различни домени на човековата мисла. 

Арапската предлошка на зборот асасини се манифестира преку халуцинантната, 

замаглена, нејасна атмосфера која доминира во романот, додека пак, другото 

значење (на платен убиец) е инкорпорирано во нарацијата и метафорички, и 

буквално, за што ќе стане подоцна збор.  

Ида и асасините од Редот на хаванскиот колибри е книга која пулсира 

на границата меѓу реалното и фантастичното, вистинитото и сомнамбулното, 

автобиографското и фиктивното, а самиот заплет се реализира во духот на 

трилерот, романсата и авантуристичкиот жанр. Постојаната игра со хронотопот, 

односно смената на просторот и времето, симболиката на одредени места, 

удвојувањето на географските топоси и на ликовите, паралелно со дејствието 

кое се случува во ареал потопен со вода, во шума, во воз, на брод..., внесуваат 

дополнителен ефект на „очудување“.  

Композициски, романот е структуриран од пролог и осум поглавја. 

Прологот е прослава на митската слика на потопот:  

 

„Ќе дојде вода. (...) 

Ќе ги потопи долините 

ќе ги потопи планините 

ќе ги потопи градовите 

ќе ги потопи дните денешни и идни, ќе има острови во водата со 

комарци и самовилски коњчиња, со глина на чевлите и бели облаци 

наместо небо.“  

 

Оваа почетна апокалиптична визија, проследена со ритмично 

повторување и мошне богати слики, нуди пресвртена слика на светот, но 

упатува и на дијалектиката на животот, на синергијата помеѓу животот и смртта. 

Зашто водата, таа materia prima, еден од четирите природни елементи, 

истовремено е симбол и на раѓањето и на обновата, но и на разурнувањето и на 
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уништувањето; таа е животворна и прочистувачка, но и моќна и деструктивна. 

Кај Бегановиќ, освен на целиот познат арсенал од значења што ги носи водата, 

се инсистира на нејзината прочистувачка, обновителна функција, од една страна, 

а од друга, на женскиот принцип чиешто олицетворение е таа.  

Оттаму, неслучајно, носечки ликови во романот се цела плејада на 

женски ликови. Има неколку главни хероини кои се релационо поврзани: освен 

насловниот лик Ида, тука се и Адела, Ана, Сеида, Нахиан... Впрочем, може да се 

рече дека Ида и Ана се клучни ликови околу кои заемно се преплетуваат двата 

стожерни наративни тека, а во нивните орбити влегуваат сите останати, 

многубројни жени, и реални и имагинарни („нимфи погремушки“, на пример), 

случајно или попатно сретнати. И сите тие се дел од „сестријархатот“ кој „ќе го 

спаси светот“ – како што се вели на едно место во романот. Машките ликови се 

навидум маргинализирани, но тие имаат клучна улога и, на некој начин, ја 

одредуваат судбината на женските ликови, пред сѐ на Ида. Во која смисла? 

Уште во почетното поглавје, случајната средба на Ида со Јаков е 

иницијална каписла за отпочнување на дејствието во романот. За што станува 

збор? Секој четврток, вообичаено и речиси ритуално, Ида оди на балетска 

претстава, но бидејќи претставата доцни, решава да замине и заскитува низ 

лавиринтските ходници и многубројните скали во театарот, а излезот ѝ го 

покажува едно момче (Јаков) со црн дрвен куфер за кларинет. Надвор врне, 

патеката е прекриена со локви вода и момчето се нуди да ја фати за раце и 

заедно „на три“ да ја прескокнат локвата:  

 

„Ида се досети дека има нешто подобро. 

Одлучи да лебди како во сон.  

Нечекајќи го неговото одбројување, зачекори во воздухот, го повлече по 

себе и обајцата се подигнаа над земјата и започнаа да се лизгаат над 

локвата вода.“  

 

Оваа прекрасна, фантастична сцена е ирационална како и љубовта, 

сомнамбулна и суптилно еротизирана. Јаков брза, доцни за воз и слично на 

Белиот Зајак во Луис Кероловата „Алиса во земјата на чудата“, делува 

поттикнувачки за Ида која, по кусо двоумење, тргнува по него. Така започнуваат 

нејзините неверојатни авантури. Никогаш потоа нема да го сретне Јаков (иако 

сеќавањето за него останува да одѕвонува во свеста на Ида), но љубовното 

искуство со Александар во егзотичните предели на Јужна Америка (Куба), 

претставува реализација на неостварената љубов со Јаков. Александар е, 

всушност, некој вид двојник или реинкарнација на Јаков. Интересно е што и тој 

поседува црн дрвен куфер нешто помал од куферот за кларинет, кој му служи 

како импровизиран инкубатор за колибри. Куферот (кутијата), освен што е 

таинствен, нешто сокрива, чува, архивира и сл., во романот на Бегановиќ 

прераснува во симбол на артифициелното, зашто и кларинетот и инкубаторот 

имплицираат креација: материјализација на звукот (музичкиот инструмент), 

односно на вештачкото оплодување на птицата колибри (инкубаторот). 

Александар го дава и метафоричкото значење на асасините преку легендата за 

Редот на асасините на хаванскиот колибри, според која, „ако нешто важно се 

жртвува – колибрито се претвора во куршум. И тој куршум не промашува“.  

Куршумот навистина ќе биде прецизен во една од финалните сцени од 
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романот. Имено, едниот од многуте наративни текови во романот е фокусиран 

на двајца Босанци кои се среќаваат во близина на хотелот „Бристол“ во Скопје 

(аворскиот глас, навидум попатно, потсетува на местото на атентатот на првиот 

претседател на Р. Македонија – Киро Глигоров, што исто така, го најавува 

трагичниот исход). Тоа се Белизар Гоцевски и Рафет Смрико, некогашни 

припадници на контраобавештајната служба на Југославија (КОС), кои, на некој 

нејасен начин, учествуваат во враќањето на Ида дома (иако ликот на едниот се 

појавува во приказната како „гостин кој нарачува јадење под бр. 39“). Белизар е 

испратен од Рафет по Ида и на крај го убива Рафет, чијшто труп Ида ќе го види 

на улица токму кога се враќа од нејзиното патешествие. Ете ја повторно 

клучната улога на машките ликови, како фатумска одредница на животот на 

главната хероина. Авторката, во стилот на Чехов, најавените во насловот 

асасини, ги вклучува во текот на дејствието на романот, останувајќи доследна на 

тоа секој појавен субјект или објект да добие своја наративна оправданост. 

Интерполацијата на елементи од жанрот на трилерот во ткивото на романот, 

внесува драматичност и ја збогатува неговата и онака мозаична и комплексна 

структура, додавајќи му уште една димензија на можно толкување.  

Авантурите на Ида, во многу нешта, потсетуваат на иницијациската 

структура на бајката: Ида го напушта домот како безбеден топос, постојано 

заталкува, влегува од една во друга неверојатна и непредвидлива ситуација, има 

непријатели кои ја прогонуваат, но и помошници, се прочистува, симболички 

умира и повторно се раѓа (на пример, таква е сцената со бродоломот кога таа по 

четири дена поминати во агонија – преживува) и на крајот се враќа во 

сигурноста на домот, но изменета, со збогатено искуство. Сепак, повторно се 

препушта на стихијноста на животниот тек: повторно секој четврток оди на 

балетски претстави кои, често пати доцнат или се откажани, повторно од 

театарот истрчуваат момчиња со куфери како за кларинет, но ниту еден не личи 

ни на Јаков, ни на Александар, повторно некои нови љубовни парови се 

среќаваат пред капијата на театарот... Животот продолжува да тече, циклично 

менувајќи се како смената на годишните времиња, која се рефлектира и врз 

рационалниот тек на човековото постоење. Исчекор постои само во поглед на 

ирационалната моќ на природата на којашто се инсистира низ целиот тек на 

романескното дејствие, па почетната слика на потопот добива финална 

трансформација: „Водата не надоѓаше. Чекаше неодлучно на хоризонтот“. 

„Отворениот крај“ алудира на некоја идна, реална или имагинарна авантура на 

Ида, зашто човечкото суштество, како и природата, поседува двојна природа – 

свој рационален и еден недоловлив, ирационален дел.  

Ида Беговиќ е alter ego на нашата Сеида Бегановиќ, иако во романот се 

јавува и Сеида Беговиќ, мајка на таткото на Ида (како што се вели на едно 

место). Овие два лика не се среќаваат во романот, но се премостени посредно, 

преку ликот на Ана која остварува средба и со Ида, и со Сеида. Семејната 

сторија на Сеида, несомнено, има автобиографски елементи, како и некои 

сеќавања на Ида од детството кои се појавуваат како просторно-временски 

флешови во нејзината меморија: сликата на таткото кој пее трагична песна за 

самоубијци, егзодусот на мигрантите по возовите, експлицитните алузии на 

поранешна Југославија и на бомбардирањето на Сараево, војната во Босна... 

Топлите приказни за сите оние кои страдаат (особено жените, децата и другите 

маргинализирани, репресирани групи како мигрантите, Ромите, кубанските 
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колонијални заедници и др.), дишат со нескриена емпатија и длабок хуманизам. 

Треба да се нагласи критичкиот став на авторката (и самата жена), кон 

традиционалната (подредена и загрозена) позиција на жената на еден поширок, 

општествен план. Од друга страна, повторувањето на животните судбини на 

жените од различни генерации и времиња, ја актуелизира темата на 

трансгенерациското пренесување на траумите и сфаќањето на животот како една 

бескрајна приказна.   

Романот остварува автофикционалност не само на планот на 

инкорпорирање на автобиографијата на авторката во наративните текови, туку и 

на планот на писателскиот занает. (Оттаму и сентенцата употребена во насловот 

на овој текст, која е преземена од романот.) Стожерна улога во тој поглед има 

Ана. За илустрација, посочуваме еден дијалог што го води таа на тема 

пишување, токму со Сеида:  

 

„’Светот е навистина ужасно место’, помисли Ана. И рече: ‘Пишувањето 

е одмазда’. 

‘Мелодрамите и љубовните трагедии сигурно се последица на одмазда.’ 

‘Ете, гледате’. 

‘Но, тоа не е важно.’ 

‘А што е важно?’ 

‘Не знам.’ 

‘Магијата? Тоа сите го повторуваат’, рече Ана. ‘Преобразбата која ќе се 

случи. Пишувањето, конечно, е секогаш алхемија. Така велат.’“   

 

Еве уште еден цитат конципиран како внатрешен монолог на Ана, кој е 

индикативен во поглед на приказната во романот, како писателско 

автотолкување на изборот на тематата:  

 

„Сценариото на нечиј живот не предизвикува разбирање – ако е бизарно. 

Дури ни кај луѓе со висок степен на емпатија. А сценариото на нејзиниот 

живот беше такво како да го пишувал лично Данил Хармс за жена која 

бега од бајката во авангардна приказна, па како и неговите старици кои 

паѓаат од прозорец, го добива заслуженото според системот на 

вредности во бајките.“ 

 

Експлицитните алузии на Хармс сведочат за книжевниот афинитет на 

авторката. Покрај Хармс, низ страниците на романот суптилно пулсираат 

своевидни „омажи“ и на други омилени писатели на Бегановиќ. Нејзиниот роман 

е и роман за романот: во него се проблематизираат многу прашања и дилеми 

врзани за писателскиот занает. На пример, повторно преку ликот на Ана, Сеида 

развива цела една расправа за плагијатот, пренесена во облик на интервју на 

споменатата хероина:  

 

„Плагијаторите се, пред сѐ, секогаш добри книжевни критичари. Како ги 

бираат жртвите? Дали е во прашање самото дело, или пак, судбината на 

авторот кого го бираат, што е тригер? Тоа никој не го знае. Плагијатот е 

вид на верност, како на пример, зависта. А зар завидливците не се 

единствени суштества кои ни се верни до крајот на животот. Лагата и 
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опсесијата со која плагијаторот го населува својот живот, се достојни за 

емпатија. А според психопатологијата, плагијаторот е, како и 

завидливецот, исто така – вид на социопат. (...) Има уште нешто. За 

несреќа, тие не ги крадат само нашите зборови, мелодии, идеи ниту душа 

– тие ја откинуваат и корупката од раната која крварела, која се создава 

додека пишуваме и нѐ прават ранливи, без надеж за опоравок. (...) Зашто, 

болката е многу тешко стекната привилегија на секој уметник...“  

 

Изречените размисли фрлаат светлина врз сфаќањето на авторката на 

творечкиот чин како макотрпно и болно искуство, но и како привилегија 

достапна само на посветените. А што да се додаде за плагјаторството?! Една 

вечна тема која не знае за време и простор...   

Романот на Бегановиќ изобилува со многубројни реминисценции – 

интертекстуални и интеркултурни релации од најразличен карактер: митски, 

историски, книжевни, философски, антрополошки, културолошки... 

Проникнувањата се остваруваат преку: цитати, експлицитни алузии, референци 

на автори, дела, сликари, филозофи, филмски остврувања, музички нумери..., 

интерполации на народни песни, бајки, историски факти, писма, и т.н. и т.н. Се 

работи за еден сложен наративен дискурс кој обединува различни облици и 

форми на изразување и говори за високиот степен на ерудиција на Бегановиќ (по 

вокација филозоф и социолог) од најразлични области на човековата мисла. На 

тематски план, авторката мошне умешно си поигрува со некои измислени 

хипотези за духови, со индивидуалната и колективната меморија, со 

проблематизирање на дилемите околу некои актуелни настани од нашето реално 

секојдневие (како на пример, промената на имињата на улиците денес и 

порано)... Посебен стилски квалитет претставува своевидниот „меланж“ на 

јазици (босански, македонски, англиски, шпански), а еден специфичен облик на 

семантички рез остваруваат и неколкуте „лајтмотиви“ што како рефрени се 

провлекуваат и повторуваат, или се „шетаат“ низ наративното ткиво. Тие се 

алатки/инструменти за премин од статичност кон динамичност во дејствието, 

односно го мотивираат стапувањето во акција на плејадата најразновидни 

ликови зашто, по појавата на еден од „лајтмотивите“, следи некаква клучна 

промена, исчекор од вообичаениот и „нормалниот“ тек на случувањата. „Јас 

упаднав во некоја друга реалност“ – ќе рече во една пригода Ана. Неретко, таа 

друга реалност е сонот.   

Женските ликови во романот на Бегановиќ негуваат исклучителна 

доверба во сонот, во склад со нивната ирационална природа. Сонот има и 

пророчки карактер (во јунговска смисла), но претставува и проекција на 

копнежите и желбите (во фројдовска смисла). Соништата, борхесовски, се 

повторуваат, се прекинуваат, продолжуваат, се надоврзуваат едни на други, се 

испреплетуваат со јавето, создаваат впечаток на илузија... Понекогаш, ликовите 

имаат моќ да навлезат во туѓи соништа, или пак, некој друг стекнува можност да 

ги запишува приказните на сонувачите. Ониричките слики се мошне визуелни и 

впечатливи и тие внесуваат магија и лиричност во нарацијата. Играта со сонот 

делува по малку кортасаровски, впрочем, како и играта со идентитетот, или 

играта со просторот и времето.  

Бегановиќ ја користи хронотопичноста во текстот геопоетички. Во 

писмото кое му го пишува на Александар, Ида го слика сопствениот 
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автопортрет токму преку вкрстувањето на време-просторните одредници: 

„Јас сум нестварна.  

Затоа смислувам желби.  (...), за да бидам дел од стварноста.  

Не сум секогаш убедлива во тоа. Затоа не останувам долго на едно 

место. Страв ми е да не бидам одвишна, сопствената несигурност нѐ 

прави одвишни. А најмногу на свет се плашам да не бидам одвишна во 

некој простор и време.“ 

 

Категоријата хронотоп е енигма par excellence, суштина на човекот, 

метафизика на постоењето. „Непрестајна агонија на животот“ – како што вели 

Борхес, повикувајќи се на Хераклитовата парабола дека „никој не гази два пати 

во иста река: водите на реката течат, а и човекот е река која тече..., па оттаму, 

заклучува Борхес, „тоа е проблем кој никогаш нема да можеме да го решиме: 

пробемот на променливиот идентиет.“ Идентетот на човекот во време и простор. 

Оттаму и постојаната запрашаност на Ида: Каде сум?, оттаму и 

авантуристичкиот дух кој ја „фрла“ од место на место, без можност за постојано 

закотвување. Таа го претпочита динамичниот, непостојан и несигурен живот, а 

не статичното врзување за одредено место. Единствено, можеби по љубовната 

романса со Александар, ќе се јави кај неа дилемата за евентуална вдоменост: 

„Помисли како би било добро да остане на едно место засекогаш. Да го живее 

животот, како што се вели.“ Но Ида е брод кој плови низ водите на животот. И 

затоа во финалето таа ги чека водите...  

Бродот, според Мишел Фуко, е хетеротопија, парче простор што плови, 

место без место, кое живее преку самото себеси, кое е затворено во себе и 

едновремено препуштено на бесконечноста на морето. Асоцијациите на бродот 

со животните авантури на човековата индивидуа, се повеќе од очигледни. Од 

друга страна, може да се рече дека авантурите низ кои минува главната хероина 

во романот Ида и асасините од Редот на хаванскиот колибри на Сеида 

Бегановиќ во многу нешта, се созвучни и со авантурите и со дилемите на еден 

писател (и уметник, воопшто) во процесот на креација. Оттаму, „бродењето“ на 

Ида е потрага по смислата на творечкото умеење/живеење. Стожерна оска во 

оваа смисла е метафората за најмалечката птица на светот – колибри. 

Недопирлива, недоловлива и слободна, оваа птица е нежна, но со големо срце 

(во однос на малото тело), го собира нектарот од растенијата, има прекрасен 

спектар на бои, карактеристичен, прецизен клун, брза е, па со широкиот распон 

на крилјата го победува времето (мигот) и ги освојува небесните височини. 

Впрочем, како и секој писател (уметник) кој со своето дело копнее по 

бескрајот...  
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Славчо КОВИЛОСКИ/ Slavcho KOVILOSKI 

 

УДК 821.163.3-31(049.3) 

ЈАВАЊЕ НА ВЕТРОТ (Кон „Анатомија на бумбарот“ од Стефан 

Марковски) 

 

 Посветата на мојот примерок од романот Анатомија на бумбарот од 

Стефан Марковски е еден вид продолжение на самиот наслов на книгата. 

Романот, кој започнува со кратко воведување во начинот на летот на бумбарот 

треба да го означи физичко невозможното. Ако бумбарот со своето тешко и 

тромаво тело успеал да најде начин да лета (лево-десно, наместо горе-долу), тоа 

значи дека понекогаш треба да се постават на маса некои егзистенцијалистички 

преиспитувања, кои навидум се веќе решени или пак, се сметаат за нерешливи. 

На првиот лист по заглавната страна Марковски запишал: „...за летот да 

продолжи низ хартии и воздух, во рамнотежа“. Токму во оваа реченица ја 

наоѓам и суштината на самиот роман, да се успее да се задржи летот, односно 

патувањето / егзистирањето / изградувањето / напредувањето, и покрај сите 

препреки / незгоди / катастрофи / неволји, притоа умешно балансирајќи го  

доброто со потребното. Можеби оваа посвета на мојот примерок на романот 

може да му послужи на авторот и како вовед за продолжение, за втор дел на 

романот, кој Марковски ќе го „пронајде“ во некои зафрлени листови хартија во 

некои зафрлени ќошиња на неговата посвест. 

Сево погоре напишано сугерира дека треба да се објасни структурата на 

делото. Имено, Марковски прибегнува кон една раскажувачка постапка во која 

тој воопшто не се идентификува како автор на делото, туку само како 

пренесувач на записите на главниот протагонист Илија. Личните белешки што 

ги водел Илија, надополнети со личните белешки на „наводниот“ автор Стефан 

резултираат со книга за која Марковски бара „дозвола“ за објавување од 

читателите. За да биде целосен ефектот на позајмување, односно обелоденување 

на пишаните материјали, Марковски наведува дека Илија целосно му го 

отстапил авторството токму нему. А бидејќи станува збор за приказна во која 

доминираат трилер елементите, во која се случуваат убиства, во која се одвиваат 

дејствија казниви според законот, во интере на безбедноста на потомците, две 

имиња Теодора и Владимир, наведува тој, всушност се лажни имиња. 

Романов, на чија промоција имав можност да присуствувам и самиот, 

веќе е преведен и објавен на англиски јазик на платформата  веќе е преведен и 

објавен на англиски јазик на платформата „Амазон“ и едно време беше 

прворангиран во категоријата Источноевропска литература. Можеби рецептот за 

успехот е тоа што Марковски успешно ги искомбинирал гротеската и акцијата, 

нарацијата и дијалозите. Надополнувајќи го со динамичниот премин на сцените, 

романот придобил универзална звучност и читливост, па читетелите од било 

која земја во светот во која продрела западната цивилизација со леснотија 

можеле да се поистоветат или подобро кажано, лесно би можеле да ги 

восприемат ликовите и настаните. 

Рецензентот на романот и воедно промотор Александар Прокопиев, во 

поговорот ќе запише дека наративот „е поврзан со една примамлива, 
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куриозитетна, откачена, убаво и сочно раскажана приказна раслоена во делови 

кои во себе носат и гнев и пркос, од една, и хумор и гротеска од друга страна, и 

сериозност од една, и игра од друга страна, и индивидуалност и загриженост за 

општочовечкото, а во спрега со судбината на својата земја, и пред сѐ, 

разочарување кое и во најбуквална смисла експлодира во револт кој со себе ги 

носи политичарите и општествените моќници како ‘потрошен материјал’ со 

секогаш предвреме истечен рок на употреба“. Истовремено, обидувајќи се 

стилски и естетски да го врами во одредена категорија, Прокопиев забележува 

дека треба да се бара друг епитет од постмодерен роман, со што целосно се 

согласуваме, а имајќи го предвид романот Херој на нашето време на Лермонтов, 

во кој како и тука, авторството му се препишува на друг, а потписникот на 

делото се јавува како посредник. 

Инаку, приказната се движи околу главниот лик Илија, којшто е 

историчар и уметник и којшто решавајќи да излезе од вообичаените и добро 

разгазени патеки кои ги нуди животот, се нурнува во еден материјалистички 

свет. Во него доминираат висококатници, костуми, црни очила, модерни 

мерцедеси од најразлични класи и како поттикнувачи, во овој случај, луѓе од 

високата политика, надополнето со дипломати и луѓе од тајната служба. Илија е 

по малку контрадикторен тип: не сака авиони и аеродроми, а сака да лета, на 

пример. Оваа навидум парадоксална ситуација е само зрно во кошницата на 

неговот идентитет. Психолошкото портретирање на главниот протагонист, 

заедно со портретирањето на неговата сопруга Инес е прикажано динамично и 

може да се следи континуираната преобразба на ликовите од непасивни во 

акцијашки типови. Затоа, може да се каже дека тие, како и бумбарот, го јаваат 

ветрот, обидувајќи се да ѝ се спротивстават на невидливата сила која ги фрла 

наваму и натаму во животот. 

Урбаната приказна што се случува во продолжение е смислена да 

функционира како современ филм во кој не се исклучени убиствата, дрогата и 

сексуалните перверзии, а во кој еден од главните актери можеби би бил Том 

Круз. Овој книжевен филм се одвива на различни локации ширум светот 

(Бангкок, Дубаи, Хјустон) и со припадници од повеќе нации (Арапи, 

Италијанци, Тајланѓани), а покрај наведениот Илија, главната нитка која ги 

обединува нив е сопругата Инес, девојка која претходно работела сѐ и сешто. 

Оттука излегува презентацијата на две различни перцепции, машка и женска, 

кои се надополнуваат една со друга. 

Како и бумбарот, така и уметникот кој функционира во стварноста што е 

тажна, се обидува да пркоси и да се преобрази во нешто што ќе му помогне да ја 

надмине разочарувачката ситуација, станувајќи, ни помалку ни повеќе: 

атентатор. Има тука нешто впечатливо при описите на функционирањето на 

комуникацијата во модерниот свет. Имено, јазикот со кој Марковски се служи 

може да се каже дека е интернетски и дека е во склад со најновите технолошки 

достигнувања. Тоа може да произлезе од две нешта: или авторот педантно ја 

истражувал соодветната проблематика или ја жиее(л), па преку сопствените 

искуства може да го последочи, на пример, функционирањето на Dark Web-от и 

начинот на кој се најмуваат професионални платени убијци. Истото може да се 

каже и во детално осмислениот план за атентатот, за што беше и запрашан на 

самата промоција. Одговорот на Марковски беше во склад со намерата да не се 

открие баш сѐ, иако самиот наговести дека имал ситуација која го поддржува ова 
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знаење, односно кореспондира со трилер моментите опишани во романот. 

Анатомија на бумбарот со сигурност може да се издвои како најзрело 

прозно дело во досегашното творештво на Стефан Марковски. Романот 

вкоричен во впечатливи корици е лесно читлив, иако е исполнет со низа 

податоци од областа на културата, историјата, биологијата, технологијата итн. 

Современата приказна која Марковски ни ја нуди е сосема доволна да се 

запрашаме: уште што ли не знаеме? 
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Ѓеке МАРИНАЈ, САД (Gjeke MARINAJ, TEXAS, USA) 

УДК 82-95 

                                                                                              УДК 111.852:82 

ТЕОРИЈА НА ПРОТОНИЗМОТ: ПОМОШ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

СОЦИЈАЛНАТА ФУНКЦИЈА НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 
- ВОВЕД - 

 

Ова предавање дава воведен преглед на теоријата на протонизмот, 

нудејќи општ опис на нејзините пет централни принципи: протонизмиотика, 

реституција, истрага, вистина и етика. 

Во 2005 година, кога беше објавена мојата книга Протонизам: Теорија 

во пракса , концептот имаше непосредна важност во балканскиот контекст. 

Политичките и општествените превирања од посткомунистичката ера и 

етничкиот гнев што резултираa со големите конфликти во војните во Југославија 

во 1990-тите често ја претвораа книжевната критика во политичко, секташко, 

етничко или идеолошко оружје, на штета на литературата. 

Идеолозите почнаа да навлегуваат во светот на книжевната критика, 

изместувајќи ги експертите од областа. Влијанието на книжевната критика 

повеќе не му служеше на вистинскиот развој на литературата. Книжевната 

критика стана лажна, потфрлувајќи во својата мисија да ја поддржи 

автентичноста на литературата. Праведноста, најголемата вредност на 

критиката, повеќе не го осветлуваше книжевниот свет. Омразата владееше. 

Генерално беше заборавено дека критичкото расудување секогаш треба да има 

за цел да го подобри развојот на литературата, а не да го уништува. 

Во име на заштитата на читателите од контактот со недостојна 

литература и промовирањето на книжевниот углед на омилените автори на 

одредени идеолошки групи, таканаречените критички осврти извршија погубни 

напади врз авторите што не беа сакани, принудувајќи ги да почнат да работат 

под нови имиња.  

Многу познати автори го изразија својот гнев, барајќи еден вид 

книжевна критика што ќе ја заштити нивната книжевна уметност од злобните 

напади со кои се соочуваа. Таквите автори инсистираа дека нивните дела не се 

само субјективни изрази, туку - вистинска литература заснована на талент, 

професионализам и конкретно искуство акумулирано во текот на нивниот 

живот. Доминантната форма на критика во регионот, во тоа време, всушност 

немаше никаква врска со литературата. 

Повеќе од една деценија на Балканот, основата на примитивната, 

полемичка критика остана ист, без оглед на квалитетот на делата што 

критичарите ги анализираа. Најголемиот предизвик со кој се соочуваше 

балканската литература беше тоа што читателите во регионот почнаа целосно да 

ја игнорираат литературата. Хаосот и неорганизираноста им отежнаа на 

читателите да ја одредат вредноста на книжевните дела. 

Во меѓувреме, балканските писатели и поети почнаа да ја фаворизираат 

идејата дека вистинската уметност ја препознаваат малкумина, а не многумина, 

и дека нејзината вредност ќе ја оценува следната генерација читатели. Оваа 
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фаталистичка гледна точка, која целосно ја заобиколува улогата на критичарите, 

исто така се чини несоодветна за поддршка на просперитетна книжевна култура. 

Наспроти оваа позадина, ја создадов теоријата на протонизмот како 

препорачан метод за практикување на книжевна критика. Теоријата сугерира 

дека протонистичкиот критичар, кога се соочува со текст, треба прво да го бара 

тоа што е од естетска, интелектуална и етичка вредност во делото според негово 

мислење. Критичарот кој наоѓа мала вредност во едно дело треба едноставно да 

го остави настрана и да се воздржува воопшто да го дискутира, оставајќи го во 

нејасност наместо да прикажува презирна реторика. 

Протонизмот, како поим, е метафора изведена од физиката на атомот: 

наместо да се задржува на испарливиот, лесен и негативен електрон, 

протонистичкиот критичар се грижи за трајниот, тежок и позитивен протон. 

Инспирирајќи ги книжевните критичари да размислуваат поинаку и 

охрабрувајќи ги да ја подобрат улогата на книжевната критика, Теоријата на 

протонизмот има за цел да послужи како позитивен катализатор за социјалната 

функција на литературата. 

Мојата надеж тогаш, а и сега, е тоа што се надевам дека со обезбедување 

на заедничка основа за критичарите за пообјективно оценување на книжевното 

дело, теоријата на протонизмот може да се примени и на критичката практика и 

теорија во други делови на светот, во уметничката работа и во многу други 

дисциплини. 

 

 

Преглед 

  

Опишано опширно во мојата книга Protonizmi: Nga Teoria Në Практика 

(Протонизам: Теорија во пракса), Протонизмот е поврзување меѓу критичкиот 

пристап кон литературата и другите гранки на хуманистичките науки  со 

областите на физиката, хемијата и математиката. Името потекнува од протонот, 

позитивно наелектризираната честичка којашто се наоѓа во јадрото на атомот 

заедно со негативно наелектризираниот електрон и неутралниот неутрон. По 

аналогија, протонистичкиот критичар ги бара и нагласува само позитивно 

наелектризираните елементи на кој било предмет што се проучува. Користејќи ја 

математичката бројна линија како друга аналогија, можеме да кажеме дека 

протонизмот се занимава со вредности кои се наоѓаат десно од нулата. 

Во протонистичката книжевна критика, критичарот се обидува да 

објасни или интерпретира книжевно дело преку осветлување на неговото 

значење и анализирање и оценување на неговата естетика и севкупна вредност. 

Добро упатениот, прецизниот и праведниот протонистички критичар го оценува 

делото што е предмет на критика во однос на неговите естетски квалитети, 

неговите етички императиви и интелектуалните прашања што ги поставува. 

Протонистичкиот критичар треба да биде способен да ги остави настрана сите 

предрасуди кои произлегуваат од личните искуства или општествените 

ограничувања, барајќи објективност со која може да се прават непристрасни 

проценки на литературните дела. Ниту еден книжевен критичар не може 

целосно да се одвои од сопственото лично воспитување и морал, но и покрај тоа 

критичарите треба да вложат максимални напори за да ја одвојат уметноста што 

ја перципираат од тоа какви се тие како индивидуи. По читањето на книжевното 
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дело, на книжевниот критичар треба да му биде целосно јасно кое гледиште го 

истакнува писателот и во основа што се обидува да каже писателот. 

Протонистичкиот критичар треба да помогне да се разјасни оваа перспектива за 

читателите. 

Протонизмот може да се разбере и преку споредба со природниот закон 

и позитивизмот. Природното право користи разум, вклучувајќи интроспекција и 

интуиција за да добие увид во човечката состојба. Позитивизмот, од друга 

страна, ја отфрла идејата дека на овој начин може да се стекне увид. 

Позитивистичкиот пристап тврди дека точното расудување за сите субјекти, 

вклучувајќи ја и човечката состојба, мора да се потпира строго на научна основа, 

со валидно знаење засновано на искуство и позитивна верификација. Со своето 

испитување за тоа како верувањата и ставовите на критичарот ги 

контекстуализираат критиките на предметот што се проучува, протонизмот 

може да се каже дека ја истражува интроспекцијата и интуицијата на другите. 

Протонизмот, според тоа, повеќе се усогласува со природниот закон отколку со 

позитивизмот, кој ги смета интроспекцијата и интуицијата за ирелевантни. 

 

 

Протонизамотици 

 

Терминот протонизамотици потекнува од комбинација на протонизам и 

семиотика. Развојот на Protonismiotics служи како коректив за критичарите, 

истовремено овозможувајќи им на читателите да ги оценат критичките дела. 

Протонистичкиот критичар го користи протонизмот како лингвистичка 

детективска алатка за да утврди дали делото со негативна критика е ад хоминем 

напад врз авторот или е на друг начин ненаучно. Ако е така, тогаш протонистот 

може да го класифицира како нејавна, приватна критика и оттука - несуштински 

дискурс или може да избере да го брани авторот на повисоко ниво. Како и 

книжевните дела без позитивни квалитети, негативната критика има нула 

вредност исто како неутронот и не заслужува одговор на слично негативно ниво. 

Слично на тоа, во математиката, со собирање на два негативни броеви се добива 

поголем негативен број. Ова е причината зошто протонистичките критичари се 

воздржуваат од одговор на негативната критика со негативна критика. Доколку 

се одговори со негативна критика, тоа значи дека би се поткопувал 

продуктивниот дискурс. 

Протонистичкиот книжевен критичар треба да има познавања од јазикот 

и да постапува по лингвистичките правила , но и да има добро познавање на 

книжевната симболика како елемент на комуникациското однесување. 

Критичарот треба добро да ги разбира гранките на прагматиката, семантиката, 

синтаксата и сите други теории и филозофски пристапи релевантни за состојбата 

на литературата денес. 

Истовремено, Протонизмиотиката (Protonismiotics) го издигнува 

читателот на ниво на критика и му овозможува лингвистички алатки за да 

изврши остра евалуација на изјавите на другите непротонистички критичари. 

Протонизматиката му овозможува на читателот да ги препознае и да ги декодира 

знаците на јазикот на критичката статија за да го открие професионалниот 

пристап на критичарот и да утврди дали критичарот праведно му пристапил на 

авторот. При донесувањето на оваа определба, важно е да се има на ум дека 
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протонизмот го гледа книжевното дело како нешто што епоголемо од авторот 

што го создал, така што ликот на авторот станува ирелевантен за тоа дали 

делото вреди да се чита или не. 

Протонистичките критичари треба да знаат дека како што се појавуваат 

нови социолингвистички и книжевни теории, така се развиваат и нови теми на 

социјалната структура. Книжевните текстови ги претставуваат продуктите на 

човечките мисли и емоции изразени преку зборови, а не се создадени од роботи. 

Бидејќи човечкиот фактор е важен, треба да го цениме можниот значаен ефект 

на критиката врз литературата и врз тоа како литературата ги обликува 

заедниците. 

Протонистичките критичари имаат за цел да развијат активна свест за 

овие концепти и општествени грижи за да можеме да дадеме придонес во 

литературата и во секојдневниот живот на луѓето и нивните средини. Во овој 

процес, ние исто така мора да го усовршиме нашето владеење на основните 

јазични структури. Имајќи го тоа предвид како основа на лингвистичкото 

знаење, треба да размислуваме конструктивно секогаш кога се занимаваме со 

книжевна критика. Протонизматиката го инспирира протонистичкиот критичар 

да ги проучува односите меѓу зборовите и нивните контексти за да искористи 

јазични стратегии кои можат да генерираат позитивни видувања од секое 

пристојно книжевно дело, бидејќи анализата на којбило текст е и чин на 

литературно творештво. 

 

 

Реституција 

 

Протонизмот го поврзува концептот на реституција со тоа што теоријата 

го поддржува како принцип на морално право: не казнувај, само наградувај. Од 

оваа гледна точка на протонизмот, книжевните критичари треба да најдат 

начини да ги рефлектираат позитивните намери на авторите, а истовремено да 

бидат професионални. Единствената форма на реституција е наградата. Тоа 

значи да се пристапи кон работата со добра волја. 

Протонистичкиот критичар е посредник межу делото и читателот. Како 

таков, критичарот треба да ги коригира минатите негативни ефекти од 

книжевната критика, така што ќе бара  начини да им надомести на читателите за 

претходно доживеаните загуби или штети преку обезбедување насоки за 

вреднување на убавите аспекти на делата, а не деловите коишто можат да бидат 

проблематични од аспект на естетското проценување. 

Наградувањето на достојните писатели е само по себе убав чин, но тоа е 

најдобро да се направи со истакнување на убавото во нивните дела, а тоа може 

да послужи како мотив  особено за младите писатели во подем. Оддавањето 

признание  на младите и неискусни писателиза нивната работа може да биде 

извор на инспирација, но и да предизвика чувствон а задоволство со себе, 

бидејќи тоа за нив истовремено значи и подобрување на нивниот статус во 

општеството. 

Реституционерниот принцип на протонизмот е прашање на книжевна 

правичност и поетска правда. Враќањето, исто така, претставува општествена 

одговорност како витален ресурс кој може да игра важна улога во 

подобрувањето на функцијата на литературата во еволуцијата на 
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цивилизацијата. 

Во согласност со пристапот поттикнат од другите начела на 

протонизмот, протонистичкиот критичар се осврнува на негативните коментари 

само за да го одбрани авторот од нив, притоа воздржувајќи се од искажување 

лични негативни мислења. Ако протонистичкиот критичар не може да најде 

позитивни страни во делото што се проучува, тогаш делото се смета за книжевен 

еквивалент на неутрон и затоа е ништовно и не е соодветно да се дискутира. 

Едноставно кажано, ако протонистичкиот критичар нема ништо позитивно да 

каже, тогаш тој или таа не кажува ништо. Со други зборови, литературата е 

уметност и треба да се слави. Ако нема што да се слави, тоа не е литература. Во 

тој случај, зошто да се пишува книжевна критика за дело што не се квалификува 

како литература? 

 

 

Истражување 

 

Протонистичкиот литературен критичар секогаш треба да бара 

позитивна вистина и информации, како и знаење како да ги избере и да му ги 

презентира на читателот. Иако протонизмот го вреднува истражувањето поради 

неговиот епистемолошки акцент на објективните аналитички вештини, тој 

инсистира на тоа колку и да се објективни критичарите, нивните проценки да 

имаат доволно количество контекстуална ерудиција. 

Протонистичкиот критичар се стреми да утврди и пренесе како авторите 

соочени со одредени теми дебатирале за овие прашања и одговориле на 

несигурноста, конфузијата или аргументите на нивните колеги во минатото, 

нудејќи уникатни стилски и структурни согледувања во литературниот дискурс. 

Со оглед на мноштвото културни конвенции за расата, родот и класата, 

протонистичкиот критичар исто така ја истакнува улогата на книжевното 

искуство во одредувањето на тоа што претставува „добра литература“.При 

концентрирањето на книжевните проценки и културните реперкусии на 

најважните дела на секоја дадена ера, истражувањето на протонистите бара 

посеопфатен пристап, олеснувајќи ја општествената свест и практики кои го 

унапредуваат квалитетот на пишувањето заради создавање подобра современа 

литература. 

Сепак, формалната и непристрасна проценка на книжевното дело сè 

уште бара истражување за да се утврдат посредни факти. Протонистичката 

доктрина ги советува критичарите да ги спроведат своите испитувања во светло 

на реалните услови и потребите на нивните литературни заедници. 

 

 

Вистина 

 

Протонизмот тврди дека вистината во однос на книжевните идеологии е 

привремен општествен конструкт подложен на промени во согласност со 

општествената структура на неговото потекло и епистемолошките околности на 

нејзиниот развој. За разлика од објективистичката филозофија, протонизмот 

тврди дека не постои вистина независна од човечкиот ум. Сето она што се смета 

за вистина е посредувано на еден или друг начин од секој свесен поединец. Во 
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таа смисла, тоа што се смета за заедничка вистина може да трае само колку што 

е убедувањето на тој што верува во неа, бидејќи секоја вистина секогаш чека на 

модификација и дополнително подобрување. Оваа потреба за постојано 

менување и подобрување го прави невозможно постоењето на заедничка 

вистина. Се верува дека предлогот е вистинит само затоа што верувањето 

привремено ги задоволува индивидуалните или колективните потреби. 

Најфундаменталната должност на протонистичкиот литературен 

критичар е да ја каже вистината за книжевната вредност што ја наоѓа во делото - 

да не манипулира со доброто и да бара негативни елементи кои би можеле да го 

заведат читателот во заблуда за вистинските квалитети на делото. 

Протонистичкиот критичар мора да ги разбере различните видови вистина, како 

што се фактичката состојба на некоја материја, усогласеноста со фактите или 

реалноста и математичките вистини. Ваквите повеќеслојни перспективи ќе му 

овозможат на протонистичкиот критичар да дејствува врз основа на идејата за 

субјективноста на вистината при што гледачот веројатно ќе ја прифати 

вистината за која лично се верува како вистинита. 

Вистините што не можат целосно да се докажат имаат исти шанси да 

преживеат како што имаат и навидум апсолутните вистини како што се законите 

на физиката. Многумина сè уште веруваат во постоењето на семоќен Бог, а тоа е 

нешто што науката не може да го побие. Степенот во кој религиозните доктрини 

се гледаат како апсолутно вистинити зависи и од поединечниот верник, а сепак 

античките религии опстојуваат денес во облици кои се препознатливо поврзани 

со нивните извори, а исто така одразуваат различни толкувања кои разумно 

треба да доведат до условие за соживот. На ист начин, секоја дадена 

манифестација на литературата и другите уметности може да содржи свое 

олицетворение на вистината. Протонистичкиот критичар треба да помогне да се 

идентификува присуството на таквите суштински релативни вистини и да се 

артикулира нивниот потенцијал за хармонична меѓусебна врска. 

 

 

Етика 

 

Теоријата на протонизмот не пропагира ниту една етика или група на 

етика. Единствена  етичка ориентација во полето на критиката е таа кога 

протонистот работи за да утврди како непротонистичките критичари 

систематизираат, бранат и препорачуваат концепти за правилно и погрешно 

однесување. Притоа, протонистот може да укаже на слепите точки во 

размислувањето на критичарите кои спречуваат да се види позитивното во 

темата што се дискутира. 

Протонистичкиот литературен критичар треба да има систем на морални 

принципи и треба да ги следи правилата на однесување признати во 

општеството во однос на заедничките интереси и вистинската литература. Кога 

пишува за некое дело, протонистот треба да дејствува прагматично, барајќи да 

го замисли највисокото можно добро што може да произлезе од оваа задача. 

Оваа стратегија не треба да претставува вештачки напор: начелата на 

протонистичката етика се засноваат на идејата дека моралните обврски 

произлегуваат од природниот човечки инстинкт и волја. Постојат три главни 

категории на морални размислувања: телеолошки, деонтолошки и утилитарни. 
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Секој тип има свои силни и слаби страни, а ниту еден не е целосно точен. Но, 

генерално, сите тие бараат протонистичките критичари да вршат одредени 

дејства со цел да се подобрат себеси и заедницата. 

Протонистичката етика се фокусира на содржината и значењето на 

книжевното парче наместо на другите дејства или позадина на неговиот автор. 

Ова ни овозможува да ја испитаме етичката вредност на книжевните дела од 

повисока гледна точка. Во спротивно, разликата помеѓу читањето за морална 

порака и истражувањето на литературните текстови станува тешко да се 

разликува. Протонистичката етика може да ни помогне да откриеме 

покомплексни вкрстувања меѓу литературниот текст и моралните вредности, 

бидејќи Теоријата на протонизмот нагласува дека етичките прописи се 

социјални по природа и затоа не се апсолутни. Дури и вродената особина на 

човечкото достоинство е единствена за поединци. 

Внимателниот пристап кон литературните дела, како и кон самите 

книжевни критичари бара акцент на три основни доблести: правда, цврстина и 

воздржаност. Во суштина, литературата и книжевната критика бараат правичен 

третман во светлината на овие примарни доблести. Таквата правичност сама по 

себе ќе ги даде соодветните хиерархии на акцент на моралната книжевна 

култура. 

Етичката позиција на секој критичар може од своја страна да ја обликува 

и наруши визијата на читателот, особено ако читателот не е запознат со темата 

на критиката. Протонистичката етика го избегнува тесниот фокус типичен за 

помалку конструктивните стандарди на критика. Постојат многу форми на 

добро и многу видови на морал. Уважувањето на една мерка доведува до 

конфузија. Според тоа, протонистичката етика не прави обид да ги дефинира 

стандардите на правилното и погрешното, туку ја нагласува врската помеѓу 

моралното расудување и другите области на истражување преку 

чувствителноста на различните форми на убавина. 

 

 

Зголемено влијание и образовни импликации 

 

За помалку од две децении од нејзиното воведување, Теоријата на 

протонизам влијаеше на академската дискусија низ Европа и Северна Америка, 

а нејзиното влијание продолжува да расте и да се шири низ целиот свет. 

Теоријата на протонизам е составен дел од академската наставна 

програма на повеќе универзитети, меѓу кои и Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, Македонија, Универзитетот во Белизе и Универзитетот 

Џинан, јавен истражувачки универзитет со седиште во Гуангжу, Кина. 

Големите известувачки агенции и литературни медиуми како што се The 

Dallas Morning News ја препознаа теоријата на протонизмот како извор кој „се 

стреми да промовира мир и позитивно размислување“ преку книжевна критика. 

Узбекистанскиот весник Book World го нарече протонизмот „теоријата што 

светот ја чекаше“, а италијанскиот Corriere della Sera ја прогласи за „голема 

книжевна теорија“. 

Застапниците на протонизмот тврдат дека теоријата има потенцијал да го 

олесни дијалогот не само во областа на литературата и философијата, туку и во 

многу други области на уметноста и науката. Моќта на протонистичката критика 
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лежи во нејзиниот капацитет да поттикне отворен дијалог закотвен во срцето на 

светската современа критичка теорија. 

Бидејќи книжевноста има толку многу улоги во општеството, постои 

широк спектар на литературни дела кои се привлечни за поединци. Теоријата на 

протонизмот тврди дека не е местото на книжевниот критичар да прогласи парче 

литература за супстандардно само затоа што критичарот не е дел од наменетата 

публика. За разлика од негативната критика, протонистичката критика го 

идентификува она што е на линија со универзалните идеали, што пак ја 

поддржува улогата на литературата во формирањето на поединците и културата 

како целина. 

Поддржувачите на протонизмот се залагаат за негова употреба во 

училницата, особено во основното и средното образование, поради начинот на 

кој ги истакнува позитивните елементи на делото. Делата кои се сметаат за 

класици претставуваат модели за учениците кои се описменуваат, создаваат 

приказни и развиваат теми за пишување. Со идентификување на позитивните и 

ефективните аспекти на пишувањето на мајсторите на зборот, тие можат да се 

угледаат, да ги приспособат и да ги подобрат сопствените техники за да создадат 

книжевност. Фокусирањето на позитивните аспекти на уметничкото дело ги 

мотивира писателите - студенти да создаваат литература или критика што 

навистина влијае врз читателите и може да ја обликува културата на позитивни 

начини. 

Накратко, главната функција на литературата како софистицирана форма 

на уметност е да создава убавина, а причината за уметноста да постои е да ја 

слави таа убавина,, да се радува на вселената, Бог, природата, животот... Оттука, 

улогата на протонистичкиот литературен критичар е да најде можност да се 

слави таа убавина за да се  олесни општествената функција на литературата. 

Иако теоријата на протонизам не тврди дека има моќ да го трансформира 

општествениот или литературниот свет, таа тврди дека книжевните критичари 

кои користат позитивно и иновативно размислување може значајно да 

придонесат за подобрување на човештвото.  

 

Превод од англиски на македонски: Тамара Проески и Даниела 

Андоновска-Трајковска 

Translation from English into Macedonian: Tamara Proeski and 

Daniela Andonovska-Trajkovska  
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Весна МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА/                 

Vesna MUNDISHEVSKA-VELJANOVSKA 

 

УДК 050.488(497.7)(049.3) 

ВО ОБЈЕКТИВОТ НА ДРАМАТИКАТА НА СОБИДУВАЊЕТО НИЗ 

УМЕТНИЧКАТА ИЗРАЗНОСТ НА СОВРЕМЕНИТЕ МАКЕДОНСКИ 

КНИЖЕВНИ СПИСАНИЈА  

 
Во биотопот на современата македонска литература, култура и уметност, 

постои богат спектар на книжевни списанија кои нудат сопствен ракурс на 

драматиката на секојденот доловена со објективот на камерата на животот од 

различни агли на познатото и имагинарното, на просторот и беспросторноста, на 

времето и безвременоста, на статичноста и динамичноста, на (не)биднината и 

собидувањето, на постоењето и векувањето. 

Излегувајќи во различни временски интервали и со различни концепти и 

дизајн, списанијата ја доловуваат филозофијата на суштествувањето, ги ставаат 

на дофат вековните и мудростите од денешницата, ги следат општествените 

текови и модерните технолошки и научни достигнувања, го афирмираат 

македонскиот јазик и литература, го акумулираат современиот книжевен 

потенцијал и го споделуваат, со што влијаат и врз динамиката на пулсацијата на 

културата во национални рамки, а со стремеж да ги надминат истите и да бидат 

значаен чинител во интелектуалниот живот и во интернационалната културна 

заедница. 

Експонирајќи ги пукнатините на матрицата на животописот, вкрстувајќи 

ги урбаното и руралното, реалното и иреалното, вдахновувајќи се од 

конкретноста и (не)правдата, во чудни или с(к)удни околности, со својата 

квалитетна и возбудлива текстуалност која стимулира, забавува и инспирира 

уметничка изразност со оригинален сензибилитет, тие, со секоја своја страница 

како проекција на надворешниот одраз на внатрешните мисловни експресии на 

авторите, се осврнуваат на минатото со поглед втренчен кон иднината, се 

разотвораат во сите димензии со желба за нова перспективност и со надеж за 

ткаеж на нови патишта за спојување на световите и нивната разноликост. 

Доследни на сопствената визија распостилаат читателска авантура чија 

метрика треба да ја разбудува сечија љубопитност и нетрпеливо да го исчекува 

зачетокот на изненадувањето, ослободени од празна формалност, а со набиена 

рефлексија на вешта и имагинативна артистичка зрелост, но и со потпора во 

читателската навика и неопходност. Дополнително на ова, секое списание треба 

да е функционално и витално, да биде независно, да има свој идентитет, 

интегритет, реноме и континуитет. Редакцијата е таа која го втемелува 

карактерот во своеобразна форма, а уредувачката политика го одржува текот на 

векот на списанието. 

Голема е одговорноста на издавачите и уредниците кои треба да 

одговорат на предизвиците на сегашноста и кои треба да понудат суштински и 

комплексен распон на креативна вкомпонираност чија естетика на 

концептуалноста ќе се рефлектира во ефективна и хуманистичка комуникација 
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со реципиентот притоа почитувајќи ги законите, нормите и правилата за 

издаваштво и графичко обликување на списанијата, но без озаглавена 

стандардизација, а со многу имагинација која ќе овозможи и актуелизација на 

тековните новоизразувања и модификации на уметностите. 

Поставувајќи цврсти врски за спроведување на комуникацијата 

списание-читател (или автор-реципиент) и рационализирајќи ги пораките од 

творбите од повеќе аспекти, се изградува заемно дејство на двете експонирани 

точки на комуникацијата кои во својата интерпретација на вредносните 

квалификативи на творбата се впуштаат во монолошки (не)изрек или во 

дијалози на авторите со самите себе, на авторите со читателите и почитувачите 

на уметноста, на читателите со читателот/уметникот и креаторот во себе, на 

безбројните можности и семожности на уметноста на живеењето во еден 

(пост)модерен круг на совремието. 

Повеќеслојната интеракција меѓу творецот и читателот, на сцената на 

која дефилираат разни видови на уметности, креира видици за инакви реалности 

кои кај реципиентот созреваат како фасцинации или животни вистинитости и од 

него создаваат активен восприемач кој ќе прерасне во соучесник на 

чувственоста, духовноста, фантазијата..., односно во вдахновен содеец кој 

истовремено е и доживувач и мислител и творец подготвен за нов (сопствен) 

светоглед и за јуриш во продуховени походи по врвиците на животот свој и 

сечиј, за храбар исчекор кон себеси и за себевложување во продуктивна 

општествена коегзистенција. 

Во ваквиот конгломерат, списанието треба да се развива, да расте, да се 

надраснува, да го засилува интензитетот на мислата, да го осликува, да го 

оживотвори, да го вткае во уникатни композиции со сопствена звучност сред 

впечатливи сценографии од театарот на драматичното постоење, со импулс на 

своја проактивна организација и динамичност, со себесвојствена ритмичност и 

специфична колоритност која ќе биде препознатлива и посебна и која трајно ќе 

го втисне списанието во релјефот на значајните споменици на културата чија 

вредност ќе ја раздиплуваат уште многу генерации почитувачи на јазикот, 

културата и уметноста, овде и на други сепростори.   
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Кристина НИКОЛОВСКА/ Kristina NIKOLOVSKA 

УДК 821.163.3.09Конески,Б. 

821-95 

СВЕТСКО ИЗДАНИЕ ЗА ВЕЛИКАНОТ КОНЕСКИ 

(Кон Светската критика за делото на Конески:  

100 години од раѓањето  

на великанот од Небрегово,   

приредиле Паскал Гилевски и Раде Силјан) 

 

 Драгоцено послание 
 

Во годината кога славиме еден век од раѓањето на великанот Блаже 

Конески, а врвната културна институција книгоиздателството „Матица 

македонска“ слави јубилеј 30 години од основањето, „Матица“ ни праќа 

драгоцено послание – книга критики и толкувања под наслов Светската 

критика за делото на Конески.    

Станува збор за потег со голема визија и одлична идеја – во една книга 

да се „вдоми“ репрезентативен „мозаик“ литературни критики од светската 

ризница за монументалниот опус на Блаже Конески. И навистина, време беше, 

да се сретнат под едно „небо“ врвните критики од светски формат кои го 

толкуваат делото на нашиот и светски грандиозник – Блаже Конески. Најчесто 

тоа се предговори, поговори или наменски текстови кон изданија на избори 

поезија на Конески на странски јазици, но и критики, анализи и толкувања на 

неговото дело.  

За респект е идејата на големите творци и културни дејци Паскал 

Гилевски и Раде Силјан, приредувачи на ова издание, кои сиот творечки век 

развиваат голема мисија за афирмација на македонската книжевна реч во светот, 

да состават токму вакво издание. Станува збор за опус литературни и 

филолошки критики кои се продукција на еден век, за опус за опусот на 

Конески, за век во творечкиот век на Конески, за реч за речта Блажева, која 

видно ја збогатува суштината на Коневистиката, но и македонистиката во 

рамки на светската книжевност и филологија.  

 

Осмислена концепција 
 

Најновиот издавачки зафат има извонредно осмислена концепција и 

претставува дело кое остава силен впечаток. Книгата започнува со значаен 

предговор на приредувачите, врвни посветеници на Коневистиката и 

македонистиката, потоа расте преку критиките на светските авторитети, за да на 

крајот се заокружи со Биографија на Конески, и Библиографија изработена од 

Лилјана Ристевска. Кон ова, голема вредност на изданието му даваат кусите 

забелешки од приредувачите, кои обично им претходат на текстовите. Во нив се 

објаснува поводот по кој е напишна критиката, се даваат историографски 

податоци за настанот, и се проценува значењето на изданието и настанот. 

Најчесто станува збор за предговори или поговори кон избори поезија на 

Конески на некој странски јазик, приредни, публикувани и промовирани во 
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некој голем книжевен и културен светски центар. 

Кон ова, книгата содржи цела колекција репрезентативни фотографии 

кои автентично сведочат за настани на Конески на светската книжевна и научна 

сцена, како врачување на награди од светско ниво, доделување на ордени за 

посебни заслуги, примање на почесни докторски и академски титули, учество на 

Конески на важни научни, литературни и културни настани во светот, заедно со 

познати светски имиња, а содржи и фотографии од значајни промоции на негови 

дела во странство, на прослави или приеми во негова чест во светските центри, 

но и дома, како во култната и славна „Матица македонска“. Оваа едиција 

документарни фотографии е извонредно драгоцена, значајна и апликативна, а 

читателот може да ја доживее и како изложба на фотографии кои ја 

претставуваат светската сцена на која се афирмира и промовира делото на 

Конески. 

Особена автентика на книгата и дава фотографијата од родната куќа на 

Конески, а посебна вредност на ова драгоцено издание му дава и насловната 

страна на книгата, удостоена со извонредниот портрет на ликовниот уметник 

вирутоз Павле Кузмановски.  

Наместа, книгата оддишува со стихови на Конески бидејќи е вдахновена 

со песни кои имаат соодветна и наменска пројава, а сето тоа и дава душа на 

книгата, украсена со Блажевиот стих. Тие песни резимираат, антиципираат, но и 

претскажуваат и навестуваат... Изборот на песни е маестрален и наполно 

функционален. Тоа го повишува нивото на сугестивност која ни го доближува 

Конески - тука, овде и сега... Но и таму некаде, во друга јазична и културна 

средина, во некое друго време и место.    

Во воведот, приредувачите Паскал Гилевски и Раде Силјан истакнуваат: 

„Книгоиздателството ‘Матица македонска’, во големиот јубилеј на ‘патријархот 

на македонското писмо’, како што го нарекува познатиот грчки писател Костас 

Валетас, се вклучува во издавањето на книгава ‘Светската критика за делото на 

Конески’, во која се презентирани триесет текстови од истакнати странски 

писатели и критичари кои во суперлативи пишуваат за нашиот славеник, 

одредувајќи му достојно место во светската литературна галаксија.“1  

И ние можеме да заклучиме дека сите триесет текстови го истакнуваат 

значењето на Конески, ја вреднуваат неговата историска мисија за нашата 

книжевност, култура, филологија, наука, уметност и творештво, особено во 

контекст на македонските национални заложби за кодификација, афирмација и 

промоција на македонскиот јазик, писменост, книжевност, култура, уметност и 

наука.  

Завидна палета од научници, филолози, писатели од светски формат, 

високо го вреднуваат значењето на големиот автор и деец Конески. Импонираат 

општите проценки во суперлативи, кои сосем оправдано, доминираат уште во 

првите реченици на текстовите.  

   

Палета светски критичари 

 

Овој избор, успева да осветли разни аспекти на светската критика за 

                                                 
1 Светската критика за делото на Конески: 100 години од раѓањето на великанот од Небрегово.  

Приредиле Паскал Гилевски, Раде Силјан. – Скопје, „Матица македонска“, 2021., 9. 
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Конески, да го процени значењето на Конески за македонската култура, но и 

значењето на неговата поезија на светската поетска „мапа“ како еден од 

златните врвови на светската поезија.  

Авторитетниот  критичар Жак Гошрон од Франција му оддава големо 

признание на Блаже Конески, велејќи дека: „(...) фигурата, личноста на Блаже 

Конески (...) е извесен светол образец. Тој ќе го прекопа минатото за да ја најде 

иднината.“2 Ова величествено признание сведочи дека Конески брилијантно 

успева да ги „впие“ „соковите“, „ензимите“ на народните извори, но и да биде 

модерен (не и помоден) поет. Сето тоа, Гашрон мудро го дефинира преку густ и 

луциден оксиморон: „Тоа значи дека тој е модерен народен поет.“3 

Но, како Гашрон го сфаќа модернизмот на поетот Конески? – Тој го 

сфаќа како некој вид автентичен модернизам: „Ете тука модернизмот е 

фрапантен. Марко Крале може да биде личност како оние за кои зборува 

модерната филозофија на апсурдот.“4  

Гашрон воочува дека поетот Конески не се препушта на „лесна 

сентименталност“ и заклучува: „Тоа е она што ја прави строго величествена 

неговата поезија која и се спротивставува на секаква услужливост.“5 

И унгарската култура и литература високо го удостојува творештвото на 

Конески. Синергијата меѓу традицијата и иновацијата во поезијата на 

Конески е една од суштинските теми за книжевните херменевтичари кои 

посакуваат да ја „растајнат“ и толкуваат.   

Така, познатиот унгарски критичар Золтан Чука во својот текст со 

грандиозен наслов „Гигантскиот опит на Блаже Конески“6 маестрално го 

толкува феноменот на творештвото на Конески: „Неговата поезија се храни од 

мошне богатиот формален свет на македонската народна поезија, а сјајните 

сликовни елементи на песни, архаичните јазични пресврти, и јадрата 

версификаторска реч ги меша со изразните средства на модерната светска 

поезија.“ 

Импресивна и сосем издржана е согледбата на Чука дека: „(...) Конески 

несомнено е најзначајниот македонски книжевен научник, насекаде ценет како 

распективен филолог и спаѓа меѓу најистакнатите слависти во светот. Неговиот 

углед на писател и научник е толку голем што можеме да кажеме дека досега 

немало друг Македонец со такво реноме. Тој е една од најзначајните личности 

во поновата историја на македонскиот народ.“7 

И во духот на својот раскошен поетизиран дискурс, Золтан Чука, за 

Конески заклучува: „(...) целата негова поезија е продукт на една голема душа, 

на еден велик ум, (...)“8. 

А во врска со животот на поетот и животот на нацијата, Чука ја 

сфаќа суштинската синергија, згусната во поезијата: „(...) во неа на превосходен 

начин е збит целиот живот на поетот, (...)“, а потоа појаснува: „(...) низ неговиот 

живот, на мошне продуховен начин се предадени и суштествените моменти од 

                                                 
2 Ibid., 11. 
3 Ibid., 13. 
4 Ibid., 14. 
5 Ibid., 15. 
6 Ibid., тоа е наслов на текстот, 17. 
7 Ibid., 19. 
8 Ibid., 19. 
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животот на целата нација, (...)“.9 И така, сфаќаме дека творецот Конески 

всушност е метонимија за својот народ, дека животот негов е метонимија за 

животот на колективот, и дека стихот негов е метонимија за стихот 

народен.   

Во овој знаменит предговор, Золтан Чука укажува и на големата 

меѓународна културна мисија на Паскал Гилевски, кој: „(...) прави една 

прекрасна паралела меѓу Конески и Ѓула Илјеш.“, заклучувајќи дека: „(...) 

двајцата поети се најмаркантните личности на двата народа, (...)“10.  

Поезијата на Конески доживеа голем пробив кон шпанскиот јазичен 

аудиториум, за што голема заслуга имаат Хусто Хорхе Падрон и Клеопатра 

Филипова. Големиот шпански поет, славниот лауреат на Струшките вечери на 

поезијата, Падрон, со исклучителна почит кон делото на Конески, свечено 

изјавува: „(...) неговата поезија означува еден од златните врвови на 

македонскиот лиризам, (....)“11, а неговата лирика ја нарекува: „Лирика на 

мудроста и чесноста“.12 

Во врска со значењето на Конески во поширокиот културен и духовен 

амбиент, Падрон истакнува дека тој: „(...) постепено ја преземаше улогата на 

стожер и двигател на општиот литературен и духовен вител.“13 

Следен, голем настан во културата е издавањето на книгата „Песни“ од 

Конески на англиски јазик во 1979 година. Угледните Ана Пенингтон и Ендрју 

Харви од Велика Британија, приредувачи и препејувачи на изданието на 

англиски јазик, во својот воведен текст, истакнуваат: „На меѓународен план 

Конески е речиси попознат како лингвист – неговите напори во нормирањето на 

македонскиот јазик најмногу придонесоа за ваквата негова репутација.“14 

Тие, величествено ја објаснуваат суштината на неговиот творечки зафат 

кој има длабока и возвишена мисија: „За Конески пишувањето поезија 

претставува начин на верба во македонскиот јазик и во културата што ја 

овоплотува тој, чин на верба и чин на најчист вид гордост.“15 

Навистина импонира и големото признание, споредбата што Пенингтон 

и Харви ја прават меѓу Конески и големиот германски поет и филозоф Гете: 

„Конески го направи за македонскиот јазик она што го направи Гете за 

германскиот – (....)“16. 

Следна тема на интерес на светската литературна критика е т.н. феномен 

на (навидум) изразната едноставност на поетскиот дискурс на Конески. Тоа 

прашање е идеал за растолкување на цела плејада домашни и странски 

критичари, теоретичари, херменевтичари и филозофи на уметност. 

Едноставноста на поетот Конески е предизвик и за Пенингтон и Харви, кои 

умеат да го ја проценат постапката вака: „Таквата благородна едноставност е, 

можеби, најреткиот и најбараниот квалитет во поезијата.“ 

Следен, важен настан во светската Коневистика се случува во соседна 

                                                 
9 Ibid., 19. 
10 Ibid., 18.  
11 Ibid., 23. 
12 Ibid., 21. 
13 Ibid., 22. 
14 Ibid., 25-26. 
15 Ibid., 27. 
16 Ibid., 29. 
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Грција. Во Атина во 1979 година се објавува Избор од поезијата на Блаже 

Конески на грчки јазик, за кој воведна реч под наслов „Мудрец на македонското 

писмо“17 пишува истакнатиот Костас Валетас од Грција. Валетас, неверојатно 

длабоко и проникливо навлегува во срцевината на Блажевата поетика и го 

оценува Конески како: „Поет на осаменоста и на тагата, тој умее да господари со 

овие две мачни но човечки чувства, давајќи им филозофска проекција. / Тој 

изгледа има откриено еден длабок чувствен потрес што го обележува за цел 

живот неговиот душевен свет. Еден потрес што му го ранил чувствителното 

срце.“18 

Ова скапоцено сознание на Валетас, во суштината на филозофските 

процеси на Блажевата поезија, открива т.н. „потрес“ којшто е маркант на 

неговиот духовен етимон. Таа „рана“, таа болка е видлива, но и високо 

продуктивна за лирските „извори“ на Конески. 

Вака Валетас го објаснува овој феномен: „Така своите рани, своите 

доживувања ги преобразува во уметност, исполнувајќи ги со една трагична и 

восхитувачка убавина.“19 Во длабината на овој исказ се крие „невидлив“ 

длабински оксиморон, кој спротивставува: болка со убавина, а кој всушност 

претставува важен поетички „извор“ на Конески. 

Следи нов, значаен светски настан за поезијата на Конески се случува во 

Полска. Во 1983 година во Лоѓ излегува од печат изданието „Лозје“, книга 

избрани раскази и песни од Блаже Конески. Угледниот Станислав Гоголевски од 

Полска, кој е автор на предговорот на ова издание, истакнува: „Поимите: говор – 

јазик – поезија се тесно сврзани во творечката и теоретската дејност на овој 

автор: ‘Меѓутоа, речевата активност толку го окупира човекот и е толку 

значајна за него што можеме слободно да кажеме дека поезијата ќе остане, 

како вечна придружничка, да го дели со него доброто и злото’ (Еден опит – 

увод во збирката ‘Стари и нови песни’, Стремеж, Прилеп, 1979 година).“20 

Есенцијалното значење на поезијата на Конески во контекст на неговото 

севкупно творештво, го истакнуваат повеќе странски, но и домашни критичари. 

Еден од нив е Гоголевски. И самиот Конески, наместа, но на важни места 

истакнува и признава дека поезијата е стожерна во неговиот опус и дека 

всушност писателите се творци на литературниот јазик.  

Историски настан е публикувањето на поезијата на Конески на 

германски јазик. Во 1988 година во Берлин излегува избор од поезијата на Блаже 

Конески во превод на германски јазик, направен од Манфред Јенихен.  

Во предговорот, Јенихен, со невидена восхит истакнува: „Поезијата во 

Македонија веќе со векови има сакрална улога.“21 и ни оддава признание дека: 

„Македонците, во споредба со другите европски народи, живеат поинтензивно 

со својата поезија и поетите.“22 Оваа голема вистина за Македонците како 

поетски народ се потврдува уште од дамнина, кога народот исконски растел со 

песната, па сè до денешни дни. Македонскиот народ, се уште живее со поезијата, 

како да е тоа во исконот негов, во неговиот природен духовен раст, но и во 

                                                 
17 Ibid., 33. 
18 Ibid., 34. 
19 Ibid., 34. 
20 Ibid., 39. 
21 Ibid., 64. 
22 Ibid., 64. 
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генетскиот код на Македонците. Поетските манифестаци како „Струшките 

вечери на поезијата“, „Рациновите средби“ и други, сведочат дека поезијата, 

особено во „златното“ време на современата македонска поезија, во втората 

половина на 20. Век, беше масовно прифатена од најшироката публика која 

живееше и се уште живее со овие манифестации. 

Конески ја носи во себе таа енергија, дури ја „впива“ и понесува 

понекогаш и колективната енергија на својот народ и традиција, та да ја 

преточува во сопствена строга и проста македонска песна.  

Јенихен се интересира и за поетско-филозофската симбиоза на Конески и 

заклучува: „Во поемите ‘Одземање на силата’, ‘Стерна’ и ‘Марковиот манастир’ 

му успева синтезата на поезијата и филозофијата, која е карактеристика на 

целото негово творештво.“23 

Во Прага во 1988 година излегува од печат, во два тома, значајниот 

Речник на светските книжевни дела во редакција на Владимир Мацура. Во 

Речникот е претставена и стихозбирката „Везилка“ од Конески преку текстот на 

Владимир Кржиж со величествен наслов „Везилка“ – светско книжевно дело“24. 

Кржиж отвора софистицирани филозофски прашања како: „(...) филозофија на 

внатрешниот мир.“25 каде открива слоеви на значења и толкувања. Потоа се 

интересира за филозофската срцевина на „Везилка“ која, според него е: „(...) на 

една страна, многузначната и драматична дијалектика на радоста и маката, а на 

друга страна, свеста за финалната човечка судбина.“26 

Под наслов „Мирна, просветлена сета“ во Брома, Шведска, од печат 

излегува избор од поезијата на Конески на шведски јазик, во превод на Јон 

Милош. Во поговорот, Милош луцидно сфаќа: „Тој се обидел да создаде поезија 

што им се бендисува како на чувствата, така и на разумот, за да го заокружи 

скапо платеното искуство кое може да се формулира само од оној што самиот 

‘се вкочанил од болка’.“27 

Голем книжевен и културен настан е и објавата на поезијата на Конески 

во Турција. Во препев на турски јазик, поезијата на Конески, успешно се отвора 

кон турската читателска публика. Во 1981 година во Истанбул се објавува 

изданието „Везење на ѕвездите“, во избор и препев на Неџати Зекирија на турски 

јазик. Кратка воведна реч кон Изборот напиша истакнатиот турски писател 

Фазил Хисни Дагларџа, добитник на наградата „Златен венец“ на СВП за 1974.  

Во предговорот тој нагласува: „Поголемиот дел од животот тој го посвети на 

науката, на истражувањето на етногенезата на својот народ, на градбата на 

македонскиот јазик, но бидејќи се посветил и на зборот што извира од човечкото 

срце, тој никогаш не можеше да се одвои од песната.“28 

Ова големо признание за поезијата како срцевина на неговиот опус, е 

присутна и важна теза во домашната и странската литературна критика. 

Во 1975 година во Букурешт, Романија, од печат излегува избор од 

поетското творештво на Конески, во препев на Думитру М. Јон. Во предговорот 

на изборот,  реномираниот романски книжевен критичар и поет Дину Фламанд 

                                                 
23 Ibid., 71. 
24 Ibid., 74. 
25 Ibid., 74. 
26 Ibid., 74. 
27 Ibid., 79. 
28 Ibid., 81. 
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истакнува: „Можеме да речеме дека Блаже Конески е основач на една култура во 

поширока смисла на зборот, еден мобилизаторски дух преку целата своја 

активност.“29 

И прекрасна е согледбата на Фламанд дека: „Преку она што е 

најсуштествено, филозофските песни на Конески се полемички изнијансирани, 

тоа се дијалози на историјата со судбината.“30 Фламанд, со право заклучува дека: 

„Во суштина тој е контемплативен и сентиментален поет;“31.  

Фламанд ќе остави сјајна изјава за поезијата на Конески, која се однесува 

на („привидната“) едноставност на неговиот израз: „Големата поезија е 

секогаш едноставна, зашто само тогаш кога чувствуваме јасно и автентично, 

само тогаш чувствуваме обично и едноставно (...)“.32   

Значајна е рецепцијата на делото на Конески во руската култура. 

Академик Ала Шешкен од Русија, голем посветеник на македонистиката, 

одлично го вреднува значењето на Конески: „Формирањето на националните 

литератури е невозможно без крупни, „универзални“, енциклопедиски личности, 

кои и му придаваат на развојот на уметничкиот збор вистинско забрзување. 

Таква фигура за македонската литература бил Блаже Конески – писател, 

филолог и општествен деец.“33 Шешкен го открива Конески преку аналитички 

пристап кој открива есенцијални стилеми и тематеми на неговата поезија. 

Конески има квалитетна рецепција, одлични препеви и соодветна 

критичка опсервација во српскиот книжевен и културен амбиент. Радомир 

Ивановиќ има опсежен аналитички текст под наслов: „Медитација за светот во 

дијалог со себе за поезијата на Блаже Конески“34 во кој длабински анализира 

тематско-изразни аспекти на неговото творештвото. Конески е вечен и голем 

поттик за книжевната (јужно)славистика, за литературната критика и историја, 

но воедно, тој е голема провокација и за преведувачката и препевната дејност.    

Соња Должан од Словенија има интересен текст кој има потреба да ја 

објасни суштината на преведувачкиот процес: „(...) литературниот превод е 

посебна форма на меѓукултурното посредување на некој друг текст и како таков 

има моќ да може да го пренесе одделниот автор и/или неговиот текст во друга 

култура и со тоа го издига над границите на неговиот сопствен јазик и 

култура.“35 Но, за жал, во врска со словенечките преводи на Конески, Должан 

аргументирано заклучува дека: „(...) најчесто доаѓа до немотивирано менување 

на оригиналот.“36 Овој критички текст јасно укажува дека ова издание 

претпочита објективни и аргументирани судови и објективна, а не субјективна 

критика. 

Познавачот на македонската книжевност и големиот пријател на 

Македонија Сретен Перовиќ од Црна Гора има текст „Лиричар на мудрата 

едноставност“37 во кој химнично вели: „Денес веќе не е потребно да се 

                                                 
29 Ibid., 84. 
30 Ibid., 85. 
31 Ibid., 86. 
32 Ibid., 88. 
33 Ibid., 100. 
34 Ibid., 109. 
35  Ibid., 123. 
36 Ibid., 132. 
37 Ibid., 135. 
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претставува Блаже Конески како челник на македонската писменост и култура 

во најшироката смисла на зборот, не само кога се говори за времето на Втората 

светска војна.“38 

Јон Деаконеску од Романија составува текст со фасцинантен и 

незаборавен наслов „Блаже Конески или маѓепсување на идеите“39, во кој на 

брилијантен начин го објаснува феноменот на осаменост, како еден од 

водечките темати на поезијата на Конески. Романскиот критичар сјајно го 

објаснува феноменот на осамата во творештвото на Конески, на следниот 

начин: „Меѓутоа, треба да се каже: Конески не мисли на осаменост како начин 

на живеење, туку тој се стреми да мисли во осаменост. Всушност, станува збор 

за дозволување на слободата да се биде сам со сите свои размислувања и 

прашања кои те мачат, (....)“40 И тука тој го споредува со Ками, со апсурдот на 

Сизиф кој го препознава во филозофската поезија на Конески. 

Во 1993 година во Скопје се случува исклучително важен културен и 

издавачки настан - промоција на книгата „Послание“ на англиски јазик, во 

издание на „Матица македонска“. Во Поговорот кон англиското издание, Ивона 

Бернс од Велика Британија гласно истакнува: „Блаже Конески е најзначајната 

книжевна фигура во повоениот развој на македонската литература.“41  

За Бернс: „Конески е иноватор.“42 

И кон крајот на овој осврт, се потсетуваме и на академик Рина Усикова 

од Русија, значаен македонист и славист, која имала чест Конески да и биде 

ментор. Оригинална, директна, конкретна, Усикова ни открива дека еднаш го 

прашала Конески: „Блаже ти си голем научник, организатор, специјалист во 

многу области на науката за македонскиот јазик и култура. Што е за тебе главно 

во твоето творештво?“ И тој ми одоговори: „Тоа што сум поет. Затоа што моите 

стихови кои сум ги пишувал на 20 години, современата младина ги знае и ги 

сака“. 

Ова е уште едно гласно признание на Конески дека срцевината на сиот 

негов творечки опус е токму – поезијата. Но, тоа признание на Конески, речиси 

секогаш е придружено со она што тој го вика „мандат од народот“, она што тој 

го чувствува како порив, но и како колективна („невидлива“) енергија, 

преточена во – глас на поетот. 

Кон крајот на овој осврт, заклучуваме дека незаборавна и вечна е 

согледбата на академик Усикова дека: „Блаже Конески беше великан на 

македонската култура, но многу скромен човек.“43  

 

Историски зафат 
 

Овој зафат е историски. Конечно, раздени тој ден кога на едно место, во 

еден „дом“, во една книга се „вдомија“ најзначајните светски критики за 

Конески. Ова издание дава нова, покомплетна слика и подлабока претстава за 

светската критика за Конески, и воедно нè охрабрува, ни дава патокази во 

                                                 
38 Ibid., 139. 
39 Ibid., 159. 
40 Ibid., 161. 
41 Ibid., 169. 
42 Ibid., 174. 
43 Ibid., 185. 
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Коневистиката, а со тоа и во македонистиката, во поетологијата, филологијата, 

фиолозофијата на уметност. 

Радува, охрабрува и поттикнува визијата на неуморните мисионери на 

културата, на импресивните и раскошни културни дејци и големи автори, 

преведувачи, издавачи, антологичари - Паскал Гилевски и Раде Силјан, кои 

составуваат, за навек, моќна репрезентативна книжевна „палата“, монументален 

комплекс од литературно-критички „замоци“ кои претставуваат скапоцена 

светска колекција наречена – светска Коневистика. 

Оваа реномирана ризница критики значи врвно достигнување кое 

останува драгоцен „трезор“ за литературната, филолошката и културолошката 

наука, но претставува и омилена литература за широката читателска публика 

која умее да го препознае и да ужива во светскиот класик Конески. 
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ОПИТ ЗА ЕДЕН ВРЕДНОСЕН ОБИД ВО КНИГАТА НА ЕЛИЗАБЕТА 

ЈОНЧИЌ „КНИЖЕВНИ ОСВРТ“ 

 

Според Јуриј Бореј историјата на литературната критика ги покажува 

внатрешните врски со естетиката (теориска сфера) и со реториката (која во овој 

процес ја олицетворува методологијата) и конкретно со поезијата (која имала 

потреба од уметнички критериуми и затоа што преку процедурата создавала 

рефлексии и принципи на самовреднување). Затоа предмет на литературната 

критика е делото и уметничкиот процес воопшто. Оттука настојувањата на 

критичарот да ги опфати сите „хоризонтални“ и „вертикални“ слоеви на 

уметничкиот процес бараат од него да биде не само теоретичар туку и 

публицист кој ќе го стимулира и насочува активното продирање на животот во 

свеста на реципиентот. Во таа смисла во книгата на Елизабета Јончиќ, 

„Книжевни осврти“ е сублимирано нејзиното искуство и како уметник, но и како 

теоретичар. Композициски делото содржи шест осврти за прозни текстови и две 

критички опсервации на поетски книги.  

Несомнено авторката направила обид да проникне во творечките 

закономерности на двата литературни рода и лирскиот и епскиот. Како 

илустрација за тоа дека е подеднакво успешна може да се издвојат двата текста: 

„КонтинуУм“ -софистицирана збирка со нагласен аксиом, архетип на будење на 

умот без снеможување и празнини во бесконечноста на неговиот квант“ и 

„Природата како раскажувачки симбол на животот и смртта во „Пасквелија“ од 

Живко Чинго“. 

 Во првиот критичко-есеистички текст „КонтинуУм“ -софистицирана 

збирка со нагласен аксиом, архетип на будење на умот без снеможување и 

празнини во бесконечноста на неговиот квант“, јасно се издвоени нивоата на 

критичка перцепција -на почетокот организациската, структурна поставеност и 

филозофското проблематизирање на Сизифовскиот и алтуристички однос на 

уметникот кон животот, за потоа да проникне во следното ниво кое бара 

познавања на сите рамништа на јазикот, особено зборообразувачките модели и 

нивната конотација кои понатаму се развиваат во фразеолошки конструкти на 

свесното интерпретирање на стварноста. Низ нанизот на графички  раскинатиот 

стих како суштествен белег на модерната урбана поезија препознава 

сугестивните виртуелни поетски слики и извонредната персонификација, 

односно Елизабета Јончиќ, нагласува дека за да биде контрастот уште посилен, 

нѐ разубедува и нѐ наведува да веруваме во вистинитоста на исказот: „Ветрот, со 

памук во врвовите од прстите,/ распостила миросани стихови/ во косите на 

тревите од низините“ („Лет“).“ 

Следното ниво се поетските созвучја, односно нагласената употреба на 

алитерациско-асонтската структура која на песните им дава ритмичност и 

музикалност. Но она што Јончиќ го издвоила како препознатлив белег на 

творештвото на Весна Мундишевска-Велјановска е интермедијалноста во 

песните „Точка. Коса црта/“ и „Времеплов“, во коишто се испреплетуваат 
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акустичната слика со визуелна нијанса на зборовите и правописните знаци, и 

визуелната нијанса на зборовите и геометриските поими точка, права и рамнина. 

Всушност, во интерпретацијата на овие песни Елизабета Јончиќ препознава и 

применува модел на внатретекстовна семантичка анализа, односно ги 

искористила теоретските поставки на Јуриј Лотман за структурата на 

уметничкиот текст. Односно, во стилот на еден модерен поетски јазик Јончиќ 

издвоила две рамништа на универзалната аналогија на доживување на светот-

коресподенциите на духовно рамниште и коресподенциите на материјално 

рамниште. На тој начин мошне успешно ја остварила идејата за трансцеденција 

меѓу уметничкото дело и рецепиентот. 

Во однос на вториот текст за „Природата како раскажувачки симбол на 

животот и смртта во „Пасквелија“ од Живко Чинго“, Елизабета Јончиќ ја 

потврдува и дополнува сликата за спојот на модерното и традиционалното во 

раскажувачкиот опус на Живко Чинго, односно ни овозможила да навлеземе во 

неговиот симболичен книжевен свет преку имагинарните структури што 

најчесто ги користи. Ова нејзино истражување се надоврзува на ставовите на 

Јасмина Мојсиева-Гушева за тоа дека „Скоро во секој расказ, во различни 

форми,  го среќаваме таканаречениот симбол - природа. Тој се појавува како 

некоја сила што предочува некаква тајна, како чудо кое лебди во воздухот. 

Чинго често го користи тој симбол кога сака со одредени катаклизматични 

појави да прикаже некои несреќни настани како асоцијација на одредено време 

што е поврзано со судирот помеѓу новото и старото.“ Во овој есеистички 

пристап симболот на чистата природа е надграден со она што е во природата на 

нештата-архетипот на суштествувањето, односно Библијата. „Расплетот и 

завршувањето на синтагмата и делото всушност отвора еден нов почеток кој е 

претскажан со „Раби Божји Пасквелски“ последниот расказ што започнува со 

извадок од Новиот завет од Библијата, односно  со извадок од Светото евангелие 

според Матеј кое започнува со родословот на Исус Христос, синот Давидов. 

Живко Чинго  точно во овој расказ се обидува да го пренесе родословот на 

„Пасквелија“, односно со испишување на имињата на сите луѓе и родови од неа, 

со сите нивни животни судбини како на предците така и на потомците да ја 

прикаже априори светата нишка која ја има ова замислена земја гледајќи ја низ 

призмата на симболизмот низ делото да се поистовети со светата земја на 

сонцето, Македонија.“ Секој индивидуализиран лик во расказите на Чинго, 

според Јончиќ оживува или замира во непосредната логична поставеност на 

природата. Животот и смртта на тој начин ги утврдуваат односите на заемната 

слобода помеѓу ликот и семантичкото поле што го опкружува. Затоа низ 

анализата на расказите и потенцирањето на повеќеслојното семантичко јадро на 

симболите открива суштествена градација на целината на структурната 

поставеност на книгата „Пасквелија“. 

Оттука, се разбира не занемарувајќи го квалитетот и на останатите 

критичко- есеистички согледби на Јончиќ, можеме да подвлечеме дека оваа 

книга на книжевни осврти е прилог кон таа комуникација меѓу уметничкото 

дело и читателот, односно кон вредносниот суд за секое дело. Секој обид да се 

издвои од творечката матрица „модриот јаглен што ни гори во утробата“ е опит 

на вредносна валоризација.   
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Васил ТОЦИНОВСКИ/ Vasil TOCINOVSKI 

УДК 821.163.3-32(049.3) 

ОЧИ В ОЧИ СО ЖИВОТОТ 

Мишо Китаноски. (2020). Прстен и парфем. Скопје: Арс Ламина – публикации 

 

Секоја книжевна средба со познатиот публицист и писател Мишо 

Китаноски е нова и возбудлива авантура на освојување несомнени естетски 

вредности со сопствен ракопис, со свои теми и мотиви, автохтона поетика и 

нови видици на откритија со пишаниот збор. Секогаш нов, поинаков, друг, 

интригантен за читање и препрочитување како потписник на дела на нови и 

помалку познати спознание и искуство во животот и творештвото. Токму во таа 

суптилна и речиси невидлива нитка е творечкиот подвиг кој ги освојува 

читателското внимание и почит кон книжевниот резултат. Со стихозбирките за 

деца и младина Сите деца се исти и Џамлии и лифтови заедно со Милутин 

Бебекоски, Васил Мукаетов и Петко Домазетовски отворија нова и поинаква 

страница во малата книжевност како хармонија со времето на урбаниот субјект 

и простор. Фасцинантноста кон историјата во публицистичките трудови 

Пиринска историска вистина и Бела книга – црно писмо: македонски индекс на 

забранети дела точно укажува на автор – летописец чиј интерес се забранети, 

отфрлени или заборавени теми од културата и уметноста како знак на 

идентификација на човековото и општествено постоење и дејствување. Нова 

потврда за тоа е книгата раскази Прстен и парфем која по поетскиот резултат 

Потпис: Сандра го потврдува и како автор за возрасни. Станува збор за човек 

кој е своевидна енциклопедија, немирен и љубопитен дух, наш современик со 

свои гледања и ставови за животот и светотот, та затоа и секоја средба со него е 

ново доживување. Структурата на прозниот исказ ја составуваат осум раскази во 

две циклусни целини. Тие претставуваат една хомогена целост како одраз меѓу 

историската вистина и писателската фасцинација во првиот дел од книгата до 

завршниот текст Истрагата ја води Агата Кристи чиј резултат е точно 

идентификуван во посветата: На мојата никогаш непрежаелена ќерка Сандра 

Китаноска, за да не и се заборави името и постоењето. Мишо Китаноски е 

творец кој уверливо владее со новинарството, публицистиката и литературата 

обединувајќи ги во еден и единствен книжевен резултат со несомнени етички и 

естетски достоинства. 

Во постојаната, би рекле неуморна потрага по историската вистина како 

една и единствена категорија Мишо Китаноски одбира мигови/фрагменти кои 

оставиле сопствен пален знак на егзистенцијата на субјектот и на колективот во 

најголемото зло на човештвото – војната, во превртените и безумни времиња, 

заитани и безмислени раздобја во кои се пеплосува цивилизацијата. Во 

приказните на писателот се среќаваме со вистински личности од кои зналецот 

избрал миг од животот на одбраниот јунак кој ја одредил судбината на човекот 

возвишена како уметност на општочовечките, универзални вредности во 

минливоста и бесмислата, апсурдот и парадоксот на егзистенцијата. Не треба  

однапред да се пресудува и уште помалку да се смислува и измислува животот, 

туку да се почувствува мигот како катарза на промена/пресоздавање и 

возвишување на духот. Своевиден увод во светот на Китаноски е првиот расказ 
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Прстенот на мис Елен Стон. Во нејзиното грабнување од страна на 

македонските комити таа ќе го запознае Момчето кому ропството и тиранијата 

му ги уништиле домот и семејството и говори оти таков не е потребен ни на 

луѓето, ни на светот, додека низ плач Стон ветува оти ќе дојде по него и со себе 

ќе го земе во Америка сознавајќи оти само слободниот човек е среќен човек. 

Народната мудрост вели дека што носи мигот не носи векот. Тој фатален 

книжевен фрагмент во расказот Стрелањето на Мирослав Крлежа е јавното 

признание на хрватскиот војник дека јазикот на кој зборува неговиот соборец 

Момчето не е ниту српски ни бугарски, тој го зборувал јазикот на мајка му, на 

татко му и на сите во селото, но и на моите прадедовци од Дојранско, се 

заколнува Крлежа оти ја зборува само и само вистината. Смртта секој миг е 

присутна на фронтот и човекот е збунет и престрашен зашто Господ не го зел 

пеколот со себе, туку им го оставил на кутрите луѓе на земјата. Текстот Срцето 

на доктор Арчибалд Рајс се соочува со смртта во која медицинската сестрата 

Македонка Петрова, ќерка на печалбарот Нестор од Љубојно дојдена да им 

помогне на своите во овој виор заминува во вечноста. 

     Убавините на животот и младоста се тема во Парфемот на Сара 

Бернар соочени меѓу неа и војникот Митре Кочоф од Вевчани, кој не бил роден 

само како убаво дете, туку дека тогаш се родил вистински ангел, па со познатата 

и богата актерка, танчарка и пејачка од кравите воени полиња се преселува во 

пределите на љубовта и задоволствата со магичниот мирис на Париз. Со малите 

шишенца парфем и со ново човечко и човечно искуство им се враќа на домот и 

семејството кои добиваат нови бои, мириси и вкусови. Хамлетовското прашање 

да се биде или не  е миг кога треба да биде извршено платеното убиство од 

организацијата со Револверот на Мара Бунева и личната дилема за смислата на 

насилството и тиранијата. Сатиричното како творечка тенденција во расказите 

Мојот татко, другарот Сталин и Козите на Лазар Колишевски ги жигосува и 

исмејува човековите и колективните/општествени слабости, недугавоста на 

времето, неспособноста на власта како резултат на самобендисаност, неукост и 

простотилак. Прозата на Мишо Китаноски е интересно и вобудливо книжевно 

пресоздавање на историјата со точно одредени времиња, настани и случки, со 

луѓе кои во нив втиснале сопствен знак со лузни од големите страдања, тага и 

болка, страв и трепет, недоумици и проклетство. Постои ли лек за нив! 

Завршниот расказ Истрагата ја води Агата Кристи како пообемна прозна 

целост од историјата нѐ враќа и потсетува на сегашноста. Кристи хронолошки ја 

истражува трагедијата што ја бележи и авторот/таткото како заедничко, 

колективно истражување на злото. Тоа ноќе го сонувам, а дење го боледувам, 

запишува по исказот на почитуваниот и уважен професор Зигмунд Фројд кој му 

прошепотил: Сине мој, ти си ми единствениот пациент во мојата кариера, на 

кого не можам да му поставам дијагноза за лекување. Имаат ли крај светот и 

векот, злото и омразата во просторот и времето на универзумот!? Авторот на 

заминување од Фројд го раздиплува стутканиот лист во кој меѓу другото 

запишал оти случајот бил Господова работа и загатка, која ги надминувала 

границите на човековото објаснување, толкување и разрешување. Мисла со која 

би ги завршиле овие страници оти единствената вистина треба да се побара во 

прочитување на книгата раскази Прстен и парфем на Мишо Китаноски.          
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Зора РУСОМАРОВА/ Zora RUSOMAROVA               

УДК 821.133.1-1 

               УДК 821.133.1.09 

 АЛФРЕД-ВИКТОР, ДЕ ВИЊИ 

(27 март 1797 г., Лош, -17 септември 1863 г., Париз) 
 

                                                 
44 Заб. на прев. Поемата е псалм „на утеха упатена до еден соромав свирач на флејта.” , Jean-François PÉPIN, 

« LES DESTINÉES, livre de Alfred de Vigny  », Encyclopædia Universalis [en ligne], конс. 12 јули 2016 г.. URL : 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-destinees/ 
45 Заб. на прев. Приказ на неговото некохерентно постоење. 

ФЛЕЈТАТА44 

 

I 

 

    Еден ден видов под големото дрво 

    бедник, седна на старата клупа, прво 

    кладе торба, капа, збрза да дојаде 

    парче црн леб, па на мечти се предаде. 

5  Ко да бараше во алеите душа 

    неговите жалопојки да ги слуша; 

    Гледаше жално по сен на завјасани 

    и ретки минувачи на сите страни. 

    Со нив бегаше милостина попатна, 

                                                       

10 за тврд кревет во уличе цена матна 

     и горка вечера во нездрав дом главно. 

     Сепак од пазуви ги влечеше бавно, 

     ко гласник за маченик што се готвеше, 

     трите дела на Флејтата ги редеше,           

15 писката на брада трепетна ја клаваше, 

     ја издувуваше, клучот го мрдаше, 

     триеше абонос на свити колена, 

     па, свиреше. – Но, залудно надул вена 

     уметникот тих никој да го ислуша, 

20 народ одминува без фала, без душа.  

     Го допрев шеширот уметнички и стар, 

     без да почекам благ и жален поглед бар 

     во тоа време на бунт, толку горделив ; 

     но, макар сиромав, бил скромен, трпелив. 

 

II 

 

25 Животот негов мачен ми го отслика. 

     Втурнат од тој демон кој везден нè вика, 

     штом испробал сè, во ништо не успеал, 

     и цел хаос во приказот му се слеал45. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-destinees/
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46 Заб. на прев. Слични концепти се : преселба на душата, препородување и реинкарнација, со тоа што во 

метемпсихозата душата може да се всели во разни животни и растенија заради прочистување на гревовите од 

претходниот живот. Во преселбата на душата верувале Питагорејците и Платон, а исто така е битен елемент во 
хиндуизмот, будизмот и некои други религии. 
47 Заб. на прев. Се надевал дека добро ќе ги претстави своите нови политички и религиозни идеи, со 

посредство на неговата филозофија. 
48 Заб. на прев.: fig, тие кои се обидуваат да ги шверцуваат нивните револуционерни идеи, во полза на еден 

филозофски систем. 
49 Заб. на прев. (фр. fleuret) танок меч со топче на врвот што служи за вежбање во мечувањето, мечување. 
Ширилова Велика, Голем лексикон на странски зборови и изрази, Топер, Скопје, 2001, стр.989. 
50 Заб. на прев. Долниот дел од монголфиерата конструирана од Французите Жозеф-Мишел и Жак Монголфје 

кон крајот на XVIII век. Ширилова Велика, Голем лексикон на странски зборови и изрази, Топер, Скопје, 2001, 
стр. 612. 
51 Заб. на прев. (рел.), монашка облека од Средниот век која ги покрива главата и паѓа над плеќите и рамената. 

Со екстензија, монашка облека во целост. ; Уморен да ги игра апостолите, тој ќе ја смени улогата. 
52 Заб. на прев. Стилот е невешт и сликите се редат многу слабо : од оклоп обремент не оди многу добро со ôд, 

ниту чиј ôд,..., толку бил опсенет. 
53 Заб. на прев. Посериозен изгледа се однесува на бедникот, а не на неговото срце. За редоследот, в. Дивата, 
205-206. 

     Беше сал брз елан и луди чекори, 

30 само запрен потфат, восхит со зборови.  

 

     Првен, на почеток, лика горделива, 

     џиновски натпис на глава доверлива, 

 

     во Париз со горделивост бил прошетан : 

     Бонапарта и Бајрон, поет и капетан, 

35 и законодавец, главар на верници 

     (Права зараза за сите ученици),  

     татко на пантеизам со толку чуда,  

     од некои златни векови 46, од Буда      

     метемпсихози, мисли в срце го извел ; 

40 го ставил во сè, со надеж дека вовел 

     свој преврат во филозофија47 негова; 

     но, од шверцери нашата врст48 се чува ; 

     дефектот се открил, флоретите49 се показ; 

     балонот негов бил пукнат со слаб доказ. 

45 Да подигне корпа50 надул многу други, 

     ветрот ги прснал. Морен од глас што уми, 

 

    им го симнал нивниот фрок.51  Сам тој лично 

    Се смеел в скрб на изгледот горд првично 

    чиј ôд, од зафаток, толку бил опсенет  

50 и, за матен бој, од оклоп обременет 52 ; 

    оти, сега посериозен53, личеше 

    со двоен зрак, срце згреал, го блештеше ; 
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54 Зборувајќи : редослед од XVII век. В. Гневот на Самсон, ст. 48. 
55 Заб. на прев. : Кон едно неповолно толкување, ако се објасни : Видлив здрав разум -кој се гледа, израз без 

релјеф, Искреност што го признава, неразбирливо. Знаејќи дека синтаксата на Вињи понекогаш е збунувачка, 

не можеме да ја протолкуваме : Добриот Разум на човекот кој се гледа (таков каков што е) и кој признава со 

искреноста дека е така? 
56 Заб. на прев. Манастири. 
57 Заб. на прев. Вињи ја следи до крај неговата метафора. Стиховите се мачни и прозаични. 
58 Заб. на прев. Гласот на Господ, или, можеби, оној на Идејата, на Идеалот. Павле ги мразел христијаните, 

дури и помогнал во убиството на св. Стефан. Савле ја гонел Црквата, упаѓал во домовите на верниците, ги 

фаќал и ги затворал. На пат за Дамаск, при апсење на група христијани, го доживеал своето преобраќање. 
Според сопствените зборови, ослепел од силнота небесна светлина и ги чул исусовите зборови: Савле, зошто 

ме прогонуваш? Тоа искуство на него така влијаело, што се преобратил во христијанство, се крстил и почнал 

да го проповеда христијанството. Библија, Свето Писмо, Дел. Ап. 9 : “3Кога се приближи до Дамаск, ненадејно 
блесна во него силна светлина од небото! 4Тој падна на земјата и слушна глас, како му се обраќа: „Савле, 

Савле! Зошто Ме прогонуваш?“ 5„Кој сте Вие, господине?“ - праша Савле. Господ му одговори: „Јас сум 

Исус, Кого ти Го прогонуваш! 6Стани и влези во градот; таму ќе ти биде кажано што треба да правиш!“ 
59 Заб. на прев.: fig, в. 85. 

     видлив Здрав Разум, ја признава Искреноста,  

     ја боеја зборливо54 на лик бледоста)55 

55 капели56, пантеистички ил не, збришал, 

     на крмата на драма име си пишал, 

     препловил мориња со ѕвезда што мами ; 

     но, без ука, потонал под едра сами          

     пред да го покаже в неба бајракот свој. 

60 Пред него ништо сал црни, диви браној;                                

    Океанот на трудот кај бура врши, 

 

     кај секој бран носи, илјада глави крши. 

     Таму, лебдејќи дни без моќ и без фенер, 

     умот одлебдил в свитците од спис дневен. 

65 Безнадежен сплав пречесто тетерави 

     гладен екипаж кој се губи, се дави57. 

     Таму се удавил исто, исто, гладен, 

     направил што прави секој без леб, јаден. 

 

     „Јачкам, велеше, што имам душа бедна 

70 слаба ко што би била душа на жена, 

     што не може да превтаса што почнала 

     и на секој готов пат одма паѓала. 

     Идејата на видик едвај се доловува, 

     Светлоста вид прекршува, искривува. 

75 Пречката расте в непремостлив јаз гледам.  

 

     Паѓам ко Павле дури кон Дамаск одам.58 

     - Зошто, ми вели гласот, треба да сакаш,  

     а се плашиш. Не ме гушкаш, а ме бркаш ? 

     - А зракот ме тресе и гласот ме глуши, 

80 живеам слеп59, проколнат сетам ме души.“ 
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60 Заб. на прев. Атицизам е движење во античкото беседништво во II век пре. н. е. против Азијанизмот ; 

атицистите се огледале на чистиот и класичен стил на античките писатели од V и IV век пр. н.е. Атичка со, 

духовит начин на изразување, својствен на старите Атињани. 
61 Заб. на прев. Вињи.... Ова не е единствен пат што тој протестирал против идеите на овој писател. 
62Заб. на прев. ст. 91-98. Како што се случува секогаш со Вињи, силата и искреноста на мислата ѝ даваат крилја 

на поезијата. 
63 Заб. на прев. Еве една среќна формулација и лична слика на идејата. 
64 Заб. на прев. Оваа дефиниција за човекот ја дал  Бона (Bonald) : на умот му служат органите. 
65 Заб. на прев. Во напорот што го прават тие за да го опслужат умот (интелигенцијата), органите се вртат на 
сила. Јазол нивен: нејасен израз кој ја сугерира идејата на врска помеѓу органите. 

 

III 

 

    „Не, викнав со негов пулс во мои дамари, 

     ни в закони врвни на верувања стари, 

     ни во нашите догми ладни, кованици 

     во кат, меѓу учител и следбеници. 

 

85 Лажните Атињани без атицизам,60 

     што ни дуваат меури на софизам 

     вочи, не нашле збор со кој бил осуден 

    умствен слепец повеќе од слепороден61. 

 

     Доволно е без вина што прострадавте, 

90 што презедовте, невредност не гледавте. 

     Сакам, исто ко силниот, слабиот смел 

     кој слаба рака во бурни далги принел, 

     мразот од езеро в печка го нурнува 

     и од длабок вулкан жар ќе прогонува. 

                                      

95 Тој вечен Сизиф е убав, сам, цел модар, 

     јаден, вјаса, без да пушти еден рев бар, 

     никогаш не признал дека крвави, паѓа, 

     вечно ја кревал карпата што се враќа62. 

 

      Ако, стасале повисоко, славните 

100 умови ве презрат, презир  нивен презрете;  

       оти врв над сè, е над секоја слава, 

       не се овде, како што окото дава. 

       Никогаш горе. Силните, пред чекор прв, 

       наоѓаат од долу невидлив нов врв. 

105 Тој кој потполн и стручњак во сè го прават, 

       не вели какви знаења му придавāт, 

       џабе ја презел, а има висока цел. 

       Ѕидот што е пред умот секој го видел63. 

 

       За телото, не за душата, бедиме беда,   

110 злите органи на умот му служат,64 гледа 

       јазол65 нивен гибаат, вртат и мачат, 
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66 Заб. на прев. Штом сојузот заврши :кога заврши спојот на телото и на душата. 
67 Заб. на прев. Душата сè дотогаш беше слепа. В. 80 и 88. 
68 Доста точна дефиниција за интелектуалното гледање на Вињи. 
69 Заб. на прев. единство. 
70 Заб. на прев. Теолошки израз. Вињи зборува за умовите ослободени од телесните окови. 
71 Заб на преп. Здраво, Кралице (песна посветена на Богородица), една од четирите маријански антифони (во 

католичката богослужба псалм или евангелски песни). За автор и композитор се смета Херманус Контрактус 
(Hermanus Contractus, 1013г.-1054г.). Текстот набрзо станува многу популарен и може да се слушне во многу 

дела. 
72 Заб на преп. Траписти е католички монашки ред кој го следи правилото на св. Бенедикт. Настанале со 
реформи на цистерцијанците во опатијата ла Трап (la Trappe, Франција, 1664 г.). 

       не што сака што можат да преиначат.  

 

       Ко груби толкувачи на бард небесен 

       тепкаат ... Таа пее, сака дел извесен, 

115 да ви дадам некаква споредба, ете, 

       глејте ја вашата Флејта, звук слушнете. 

       Дал Усната тоа сакаше да чуе ?  

       ил дал помалку груб, помалку нежен е ? 

       Па! од тврдото дрво е цел неред 

120 здивот ви беше точен, звукот не е в ред. 

       Јас, кој не знам ништо, од сомнеж сон дојде, 

       мислам дека по смртта, штом сојуз66 пројде, 

       душата тогаш наоѓа вид67 и јасност, 

       и, судејќи го делото со искреност, 

125 сфаќајќи без пречка, толкува без мака, 

       ко небесните сестри е кралска68, јака, 

       знае јасно, се мери со тежест права, 

 

       дека грешен инструмент грешен здив дава, 

       не беше ни чист ни грд, слободен не беше ; 

130 самото тело на балансот му пречеше ;  

       мирна, в чиста среќа, повтор звуци нови, 

       Света еднаквост69 на Божјите умови70.“ 

 

IV 

 

       Па, Кутриот се вцрви од восхит нагол, 

       и ја погледна Флејтата од друг агол ; 

135 оти ме зазна подобро, без страв очит, 

       и ја бакна двапати во знак на почит, 

       трати скрбни звуци, ја отсвири неа, 

       Здраво, Кралице71, Трапистите72 што ја пеат. 

       Погледот негов личеше вдахнат и мил, 

140  нотата  поточна, здивот сигурен бил. 
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Алфред-Виктор, гроф де Вињи, (роден на 27 март 1797 г., Лош, - 

починал на 17 септември 1863 г., Париз), поет, драматург и романсиер кој бил 

најголем филозоф меѓу француските романтичарски писатели. 
 

 

Младешки и романтичарски дела. 

 

Вињи е роден во аристократско семејство во скромни околности од 

Француската револуција. Неговиот татко, 60-годишен пензиониран војник во 

времето на раѓањето на неговиот син, бил ветеран од Седумгодишната војна; a 

дедо му по мајчина линија, маркизот де Бараудин, служел како комодор во 

кралската морнарица. Вињи пораснал во Париз и имал подготвителни студии за 

Политехничката Школа во Лицејот Бонапарта, каде што зачнал „неизмерна 

љубов кон славата на носењето оружје“, заедничка страст за младите мажи од 

неговата генерација. Приврзан за монархијата со семејната традиција, тој станал 

втор поручник во кралската гарда по враќањето на Бурбоните на власт во 1814 г. 

на 17 годишна возраст. 

Иако тој бил унапреден во прв поручник во 1822 г. и во капетан следната 

година, воената професија, ограничена на гарнизонска должност, наместо на 

бојното поле, му здодеала на младиот офицер, кој претпочитал авантури во 

книжевна кариера. По неколку отсуства, тој го напуштил воениот живот во 1827 

г. Во меѓувреме, ја објавил својата прва поема „Балот“ во 1820 г. Две години 

подоцна ја објавил првата збирка поезија Поеми, заедно со придонесите за 

Виктор Иго Политички конзервативната литературна периодика, Француската 

Муза. Салоните и критиките во Париз го поздравиле раѓањето на поетот кој ја 

комбинираше грациозноста со силата и длабочината целосно романтичарски. 

Проширената верзија на Вињи на Поемите под наслов Антички и модерни 

поеми (1826 г.) исто така била успешна. 

Сепак, Вињи не бил задоволен да се истакни само во поезијата и го 

открил својот раскажувачки талент во Сен-Мар (1826 г.), историски роман 

фокусиран околу заговорот на омилениот Луј XIII, Маркизот од Сен-Мар, 

против кардиналот де Ришелје. „Сен-Мар“ бил првиот важен историски роман 

на француски јазик и голем дел од својата популарност во тоа време ја извлекол 

од огромната мода на романите на Сер Волтер Скот. Вињи, исто така, покажал 

типично романтичарски интерес за Вилијам Шекспир, слободно адаптирајќи го 

Отело (Венецијанскиот трговец, првпат изведена во 1829 г.) како и 

Венецијанскиот трговец (Шајлок, 1829 г.). Во текот на тие години Вињи се 

сметал за литературен водач на романтичарското движење во Франција. 

Романтичарскиот поет Алфонс де Ламартин ги препознал неговите таленти, а 

Иго и Шарл Сент-Бев на него гледале пријателски. Вињи и писателката Делфин 

Геј, „музата на земјата“ како што ја нарекувале поради нејзината убавина, како и 

нејзините книжевни таленти, биле впечатлива двојка пред неговиот брак во 

февруари 1825 г. со Лидија Банбери, ќерка на богат Англичанец. 
 

 

Зрелост и разочарување. 

 

До 1830 г., темпераментот на Вињи станал помрачен. Јулската 

револуција во него предизвикала политички песимизам инспириран од 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 163 

повторените грешки на француската монархија, очигледно прашање уште во 

Сен-Мар. Како почесна точка, тој, како и Шатобријан, се обидел да остане верен 

на монархијата, но не го криел фактот дека каузата на бурбонскиот крал    

Шарлс X не вреди повеќе од онаа на Луј-Филип, кој бил поставен на тронот     

од париската буржоазија. Тој неуспешно барал политичко кредо и ја     

проучувал секоја нијанса на мислење без да му оддаде верност на никого. 

Оттогаш, тој внимателно ги следел тековните работи, сфаќајќи ги со јасност 

понекогаш пророчка, иако неговата отворена политичка активност останала 

непостојана. 

Тој го признал своето разочарување уште во 1831 г. во „Париз“, поема од 

новиот жанр што тој ја нарекол вознесувања. Се чувствувал уште поизмачен, 

бидејќи повеќе не можел да смета на религиозната вера од детството. Неговите 

чувства за оваа партитура се видливи во друга песна (1832 г.) во која 

размислувал за самоубиство: „А Бог? Такви беа времињата, тие веќе не 

размислуваа за Него“. Единственото нешто што му преостанало да се сомнева 

била самата љубов, траума која болно ја доживеал во текот на врската (1831 г.–

38 г.) со актерката Мари Дорвал, за која требало да ја создаде улогата на Кити 

Бел во драмата Чатертон во 1835 г. Тој ја обвинил Дорвал дека го измамила и 

дека негувала прекумерно пријателство со писателката Жорж Санд. Неговиот 

однос со Дорвал го оставила Вињи длабоко огорчен. 

 Во Стело (1832 г.) Вињи составил серија консултации, или дијалози, 

помеѓу две симболични фигури: Доктор Ноар (Црниот доктор), кој го 

претставува сопствениот интелек ; и Стело, кој ја претставува желбата на поетот 

за активно учество во јавната арена. Во обидот да го зачува Стело од 

опасностите на неговиот непромислен ентузијазам, доктор Ноар му кажува три 

анегдоти. Во овие три раскази Вињи го испитува поетот во неговиот однос со 

политичкиот авторитет: лукавството на Луј XV го осудува Никола Жилбер да 

умре во недостаток; фанатизмот на републиканскиот тиранин Робеспјер го води 

Андре Шение до скелето; егоизмот на Вилијам Бекфорд, лорд градоначалник на 

Лондон, го предизвикува самоубиството на поетот Томас Чатертон; сите 

политички режими му ја нанесуваат на поетот суровоста на „вечниот 

острацизам“. Каква е тогаш оваа лоша малаксаност? Вињи се прашувал себеси 

за природата на тоа. Тој го става Стело на еден вид психоаналитичко 

испитување, како што му било доверено на доктор Ноар. Откако ја слушнал 

Стело, докторот пропишал лек за „одвојување на поетскиот живот од 

политичкиот живот“ и го советувал поетот да не се вклучи директно во 

политиката за да го зачува достоинството на својата уметност и да избега од 

ужасните суровости што го карактеризираат секој вид фанатизам. 

Вињи го адаптирал делот од Стело кој се занимава со самоубиството на 

Чатертон во прозна драма во три чина, Чатертон (1835 г.). Презентирајќи ги 

последните моменти од животот на Чатертон, тој ја воздигнува благородноста и 

страдањето на еден погрешно разбран гениј во безмилосното и 

материјалистичко општество. Во кариерата Вињи триумфира како драматург со 

Чатертон која останува една од најдобрите романтичарски драми. Тоа е далеку 

посупериорно од La Maréchale d’Ancre (првпат изведено во 1831 г.) и го изразува 

меланхоличниот дух на Вињи отколку неговата духовна комедија Quitte pour la 

peur (првпат изведена во 1833 г.). 
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Романот на Вињи Servitude et grandeur militaires (1835 г.; „Servitude and 

Military Greatness“; Eng. trans. The Military Necessity) е исто така консултација. 

Трите приказни на книгата, поврзани со личен коментар, се занимаваат со 

достоинството и страдањето на војникот, кој според својата професија е обврзан 

да убива, а кој исто така е осуден на пасивна послушност. Првата и третата 

приказна во овој том се прозни ремек-дела на Вињи, а третата приказна 

портретот на капетанот Рено, стар наполеонов војник, е длабок портрет на 

човечката големина. Вињи започна уште една амбициозна консултација во врска 

со религиозниот пророк, но доживеа само една приказна, Дафне (објавена 1912 

г.), за римскиот император Јулиј Отпадникот. 

Консултациите на Вињи ја прошириле неговата филозофија, 

формулирале теории за судбината на човекот и ги дефинирале принципите за 

кои тој сметал дека треба да управуваат со човечкото однесување. За да им ја 

даде на овие идеи потребната завршница, тој повторно се свртел, помеѓу 1838 г. 

и неговата смрт, кон поезијата, полека компонирајќи ги 11-те поеми кои подоцна 

се собрани под наслов Судбините (Les Destinées, 1864 г). Раните песни се многу 

песимистички, но подоцнежните се сè посигурни потврди за непропадливата 

природа на човековите духовни сили. 

Во средна возраст, Вињи полека се повлекол во љубопитна тишина, 

според познатиот израз на Сент-Бев, во „кулата од слонова коска“. Тој ретко 

излегувал, претпочитајќи ја смиреноста на неговата селска куќа наместо 

возбудата на Париз. Во 1841 г. се кандидирал како кандидат за Француската 

академија, но бил избран дури во 1845 г., по пет проверки, и таму бил примен со 

перфиден говор од грофот Моле. Неговата сопруга Лидија, чиј долгогодишен 

инвалидизам му предизвикувала постојана вознемиреност, починала во 1862 г., а 

самиот Вињи починал од рак на желудникот по многу страдања следната 

година. Оставил неколку неуредени дела чиешто постхумно објавување ја 

зголемило неговата репутација: Судбините (Les Destinées), Дневникот на еден 

Поет (Le Journal d’un Poète, 1867 г.), Дафне (Daphné) и Необјавени мемоари 

(Memoires inédits, 1958 г.). 

 

 

Наследството на Алфред-Виктор, грофот де Вињи 

 

Книжевната уметност на Вињи е нерамномерна. Тој не поседува голема 

техничка можност, и кога не е длабоко инспириран, тој е прозаичен; има долги 

пасуси во Судбините (Les Destinées), макотрпни и досадни. Неговата строга 

имагинација трезвено развила неколку симболи на човечката состојба и ги 

кондензирал за да го постигне она што тој го нарече „тврд, брилијантен дијамант“. 

Пред сè, Судбините (Les Destinées) му ја донеле на Вињи репутацијата 

на филозоф-поет. Неговата работа е потресна молба против сè што е нехумано 

во силите што владеат со светот: експедитивност (Сен-Мар), владите и толпата 

(Стело и Дафне) и предавничката љубов на жените („La Colère de Samson“). 

Вињи е особено критичен кон двосмисленоста на Провидението, кое молчи пред 

страдањето („Маслиновата Гора“) како и студената нечувствителна природа 

(„La Maison du Berger“). Верувањето на Вињи во Бог е доволно силно за Вињи 

да го прекорува. Како измачен скептик, тој предлага строго човечки вредности : 

честа, сожалувањето и љубовта кон убавината да се усвојат. Неговата последна 
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поема ја слави апотеозата на Чистиот Дух („L’Esprit pur“) кој во суштина е 

човечки и го зазема местото на Бог. 

Меѓутоа, би било неправедно Вињи да се смета само како филозоф. 

Неговите книжевни творби потекнуваат помалку од систем на мислата отколку 

од спонтано трагично сфаќање на постоењето. Спречена љубов, непризнаена 

добра волја, понижена големина, измачена совест на војник кој мрази војна, но 

се бори енергично - тоа се повеќе од општи идеи: тие изразуваат ранета 

чувствителност и душа растргната од морални скрупули. Под анонимната 

наметка на симболи, Вињи ги проширува на целото човештво своите конфликти 

и агонија, а неговата работа е мачен труд за да ги разреши. Во тоа лежи 

трогателноста на неговата работа. 

 

 

Изданија. 

 

Завршени дела : Дневнкот на еден поет, (ед. од F. Baldensperger (Le 

Journal d’un poète), 2 том. (1948 г.); Завршени дела, ед. P. Viallaneix (1965 г.), со 

сите написи објавени од Вињи ; Преписка (1822 г.–1863 г.), ед. L. Seché (1913 г.); 

Преписка (1816 г.–1835 г.), ед. од Ф. Балденспергер (1933 г.); Необјавени 

мемоари (Memoires inédits, ед. од J. Sangnier, 2nd ed., 1958); Антички и модерни 

поеми (Poèmes antiques et modernes, ед. од E. Estève, 1931 г.); Судбините (Les 

Destinées, ед. В.Л. Саулние,1947 г.); Стело и Дафне, ед. Ф. Жермен (1970 г.);  

(Servitude et grandeur militaires, ед. F. Germain, 1965 г.). 

 

Флејтата, песна на надежта 

 

Поетот Алфред де Вињи одамна го пронашол жанрот Поема. Идејата ја 

сретнал кај Бајрон во неколку негови дела. 

Песната „Флејта“ е пеење на надежта, на самодовербата во човекот : ако 

напорите се покажат бескорисни, а каузата се чини дека попушта и пропаѓа, ако 

хармонијата што се трудиш да ја создадеш се претвора во раздор, не очајувај. 

Вината е флејтата, а не флејтистот: 

Во исто време, ова е поема која поетот ја упатува како утеха на 

сиромавиот флејтист.  

На што се заснова композијата на неговите поеми? Поточно на идејата, 

која, во секоја поема, се сретнува поставка во епска или драмска форма. 

Замената на апстрактните идеи со краток еп е главна заслуга на Вињи. Волтер 

дури и Ронсар во овој жанр покажуваа само римувана речитост. Епот на      

Вињи се врти и се развива околу една слика. Тема која служи за илустрација           

на апстрактната мисла. Идејата во поемите држи до сликовен систем. 

Понекогаш наједноставните предмети ја исполниле суштинската слика. Така,   

во оваа поема тоа се торба, шешир, флејтата која звучи неточно на усните          

на сиромавиот. Имагинацијата се интересира за сеќавањето: се поставува врз 

предметите и индивидуите, а не врз чистата мисла. Структурата на поемата 

станува посложена : засадените алеи, мермерната клупа, во сите овие елементи 

во основата на сцената, се става сиромавиот. Сликите го интригираат   

читателот, но и го информираат наместо да го забавуваат или да го доведуваат 

во заблуда.  
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          „За телото, не за душата, бедиме беда,   

110    злите органи на умот му служат, гледа 

          ................................................................ 

         ко груби толкувачи на бард небесен 

         тепкаат.... 

 

Поемата Флејтата е најдобриот пример за милосрдието во целата 

збирка (В. почетокот на поемата).  Сиромавиот е творба  на високата поезија      

и на милосрдието : маченичка душа на телото, тоа може да биде генијалецот 

како и обичниот човек, секој човек што работи и се мачи да заработи за       

корка леб или да си ја зголеми благородноста. Тоа е Бетовен, глув, или Милтон 

слеп.  

Овој сиромав, дали би бил истиот човечок ум, вечно слеп, кој се сеќава 

на небесната светлина? Таков каков што го претставува Вињи, сиромавиот во 

Флејтата го симболозира целиот труд на неговиот век, нагол елан, луди 

амбиции, прекинати преземања, тешка сизифова работа. Сè пробал, си поласкал 

што ги изедначил Бонапарта и Бајрон ; се замислувал законодавец, религиозен 

поглавар, апостол на пантеизмот, систем кој го применил во сè. Во ништо не 

успеал. Се обидел во театарот, објавил драма, мрачна заради недостаток на 

знаење. Основа весник, Гладот доаѓа да го земе пред купувачот. Така темата се 

развива постепено. Се откриваат најцрните мизерии: раните нанесени на 

гордоста, а кои притискаат. 

Се поставуваат две прашања каде милосрдието го има последниот збор. 

Најпрво, дека не го заобиколува никој човек во животниот век, иако 

случката понекогаш му го сокрива или неговаиот личен нарав : тоа е 

нееднаквоста на интелигенциите, ѕидот, како што пишува Вињи, ѕидот кој го 

ограничува умот на најјаките, и кој порано или подоцна му ја открива на 

најобдарениот неговата интимна слабост. Неденаквоста на умовите, тајна 

причина на толку разочарувања, го претвора животот во борба, како некогаш 

нееднаквоста на физичките сили. Можеби оваа повредува повеќе. Индивидуата, 

слободна, ги загубила своите потпорни точки: треба да се мери со друг, без 

прекин, и како во писателската кариера, колку треба да вложат на среќа, секому 

според своите чинови, кој своето име, кој својата сигурност ? 

Второто прашање што го поставил Местр се однесува на смислата на 

безнадежноста : оваа иста беда, неважно дали е интелектуална или инаква, дали 

е како што тој напредувал знак на  божје проклетство? 

Така, тој објаснува неколку парадокси на славниот писател, и 

настојуваше да ги оспори. Де Местр одеше во крајност со доктрината за 

оригиналниот грев. Се сеќаваме, од Евангелието73, на епизодата со 

слепородениот. Учениците го прашуваат учителот: Учителе! Кој згрешил? Дали 

овој човек, или неговиот татко, или неговата мајка, што се беше родил слеп? А 

Спасителот одговара : Ниту тој згреши ниту неговите родители. Да се јават 

делата божи на него. На што де Местр додава во коментар: Прост исклучок, 

последователно, а учениците се држат сигурни до едниот или другиот од овие 

два предлози: дека слепородениот ја носеше маката на своите сопствени 

гревови, или на тие на своите родители. И заклучува дека страдањето повикува 

                                                 
73 Заб. на прев. Евангелие според свети Јован, 9, 1-4. 
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на покајание, и дека секое зло е ефект на проклетството. 74 

Вињи не го напаѓа директно проблемот. Тој само го издвојува, и се 

прашува дали не се чува за пак да се наврати. Тука милосрдието победува над 

секое системско размислување. Над сите тешкотии одговара со утеха : (рацете, 

не, викнав,.....слепородениот.  

Стоиците ги делеле луѓето на мудри и луди. Вињи, модерен стоик, ги 

класифицира на јаки и слаби. Покрај сè, наспроти гордоста која го прободува 

признанието како што овде го прави појакиот, милосрдието во Флејтата 

соопштува добродетел сродна на понизноста. Таа содржи и еден вид на сон, 

надеж на еднаквост после смртта, аболиција на славни или понижувачки 

различности што физичката нееднаквост ја воспоставувала помеѓу живите : 

поемата, мрачна по надворешноста, добива од просветленото и блескавото 

милосрдие. 

Вињи беше претставен како идеалист без верувања : поточно идеалист 

без систем.  

Бројни умови, заведени од науките кои го третирале телото, денес 

направиле тажно откритие. Пред нив, теологот воспоставува помеѓу човекот и 

животното капитална разлика која се потпира на метафизиката. Оттогаш, се 

немало доверба во науките кои го третираат духот. Се сомневале во 

неполезноста на критиката дури и во средствата за спознавање. Што се случило? 

Човекот ја изгубил смислата за невидливото. Се сметал, преку очите на телото, 

за битие без утрешнина. Го отфрлил богатството на животот.  

Како што изгледа, авторот бегал од оваа епидемија. Се чини идеалист, 

мора да верува во живот во смртта. Поемата, во темата за душата, убаво уверува: 

Du corps et non de l’âme,…. Seigneur. 

Денес, духот, се побуни против моќта на срцето. Виделе толку лажни 

апостоли помеѓу нив, што се држат во недоверба.  Дувајте слободно во некое 

балонче : како што се случи во Флејтата: флоретите... бил пукнат....  

А причината за недовербата, пука овде, негде е скриена, имплицитна 

сегде, а Вињи ја пресретнал. Ја сфатил во неговите сеќавања од 1861 г. Ова 

размислување од Германија, е одек на Фоербах: „Човештвото завршило со тоа 

што сфатило,“ пишува авторот, „дека неговата Мисла е создателка на 

невидливите светови.“ 75 

Во Дневникот запишал: „Самиот Буда воопшто не зборувал за небесните 

награди. Милосрдието е душата на неговата религија, најдлабокиот самопрегор 

на самиот себе, дури и не го изговара неизвесното име на Господ. Го теши 

Истокот рушејќи ја идејата на вечната метемпсихоза и последователните 

инкарнации на Брама, и вели: бидете милосрдни, вложувајте се и ќе ја добиете 

починката во Нирваната. 

Дали е тоа спојувањето со Господ или ништожноста? Тука е 

прашањето76.“ 

Се чини дека тој сам го зема ова прашање и го поставува за 

                                                 
74 Dorison, Louis, Alfred de Vigny, Poëte philosophe, Paris, Armand Colin et Cie, éd., 1857,  p. 198.  Digitized internet 

archive in 2010 with funding from University of Ottawa. 
75 Заб.на прев. „Божествата поминуваат од храмот во музејот. – Јупитер, Брама и Озирис мошне добро 

сместени и балсамирани. Мирисни мумии. Исполнети богови. Без стравот од ѓаволот, христијанската 

митологија веќе би била овде целата.“ (1861 г. Дневник од 1857 г.) 
76 Дневник од 1957 г., дат. 1862 г.  
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универзалната мистерија на смртта.77 

За крај, да додадеме и за религијата на убавото. Убавото вели тој, 

„Убавото е верувањето, а уметноста е молитвата.“ 

Ја бара тајната на оваа поезија а ја дава како совет: 

„Сакајте го Доброто за неговата Убавина, Убавината за нејзината 

совршеност, без страв од ништо, без надеж во ништо.“ 78 

Во тоа е тајната на Флејтата и на целата стихозбирка Судбините. 

  

                                                 
77 Dorison, Louis, исто, стp. 234.  
78 Необјавени документи, 1845 г.  
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Ахмед АЛ-МУЛА, САУДИСКА АРАБИЈА (Ahmed Al-Mulla, 

SAUDI ARABIA) 

  

 Ахмед Ал-Мула е саудиски поет со 12 поетски книги. Работи како советник за 

култура за бројни културни институции и центри. Основач и директор е на Саудискиот 

филмски фестивал од 2008 година, основач и директор на Фестивалот „Куќа на 

поезијата“ (House of Poetry Festival, 2015-2017), а неговите песни се преведени на повеќе 

јазици: француски, англиски, шпански, германски, азербејџански и персиски. Работел во 

бројни граѓански културни институции. Работел и како новинар и од 1991 до 2014 

година имал и своја редовна неделна рубрика во печатот во Саудиска Арабија. Има 

напишано повеќе кратки филмски сценарија од кои 7 се реализирани. 

 

УДК 821.411.21(532)-1 

ЗАСОЛНИШТЕ 

 

Го скрив мојот плач за да се каам уште повеќе 

Не го ослободив 

Го стиснав со забите 

И никогаш нема да го пуштам. 

Очигледно, сум го скрил за некои тешки времиња 

За тоа што ќе биде потешко од тоа што било вчера. 

Исто како и мојата смеа, 

Ја фрлам на минувачите, 

Ја ставам во сечија рака 

И ја испраќам преку реченица 

Запечатена со мојот глас. 

Смеата продира во ѕидот, 

Ја дели возвишеноста на ноќта, 

Го распарчува каменот на срцето 

Ја придвижува планината 

И копа засолниште за плач. 

 

Превод од арапски на англиски јазик: Салех Ал Кунаизи 

Translated from Arabic into English: Saleh Al Khunaizi 

 
 Салех Ал Кунаизи е роден во 1984 година во Катиф, Саудиска Арабија и 

работи како наставник по англиски јазик. Тој е и поет и преведувач. Ги има објавено 

следниве дела: „Letters scattered by the wind“ (поезија), „Imitating Trees, Falling into A 

Deep Sleep“ (поезија, превод), „Naked Infront of a tall mirror“ (поезија, превод) 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Ана АТАНАСКОВИЌ, СРБИЈА (Ana ATANASKOVIKJ, 

SERBIA) 
  

 Ана Атанасковиќ  е родена во 1973 во Крушевац, а живее во Белград. 

Дипломирала Англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Белград, а 

магистрирала во 2012 година на Универзитетот Сингидунум. Авторка е на две книги со 

кратки раскази и пет романи, а две нејзини книги се преведени на македонски и на 

англиски. За своето тццорештво има добиено неколку награди. Пишува и новинарски 

статии, а соработувала со повеќе весници, списанија и вебпортали. Во 2019 година ја 

основала фејсбук страницата Samo voli – Ana Atanasković – Samo voli , Инстаграм 

страницата @samo.voli – Samo voli. 

УДК 821.163.41-32 

МОЈАТА ЉУБОВ НИКОЛА ТЕСЛА (ИЗВАДОК) 

Ана Атанасковиќ. Мојата љубов Никола Тесла. Скопје: Икона. 

 

1893 година 

ФЕВРУАРИ 

„Хотелот на Шери“ стана ново модерно место. Неговиот ресторан му парира 

на „Делмоникo“, станаа ривали. Стени свети од среќа. 

Го сакам квадрилот, се чувствувам свечено додека играм. И на Роберт му оди 

добро. 

МАРТ 

Њујорк го доби најдобриот хотел на светот – „Валдорф“. Вилијам Валдорф 

Астор денеска го отвори својот хотел на тринаесет ката, кој го изгради на аголот 

на Петтата авенија и 33 улица, откако претходно ја сруши куќата на својот 

покоен татко. 

АПРИЛ 

Роберт отиде во Чикаго на Светската колумбовска изложба. Тоа ќе биде 

најголемиот саем на чуда во светот. Стени ја исполни желбата на 

душегрижникот и ја отстрани статуата на Дијана – таа беше пренесена на врвот 

на главната зграда на изложбата. 

МАЈ 

Не сакам кога не учествувам на некој настан, и јас сакам сè да видам и 

слушнам како него. Јас сум љубоморна! Жедна сум! 

Сакам некое чудо за себе. 

Имам 37 години, лежејќи си ја гледам раката на градите. Таа е тенка и мазна 

на полусветло. Кога целосно ќе ги исправам прстите и ќе погледнам подобро, 

задниот дел од раката малку ми се собира, како да добива лушпи. Ја враќам на 

градите и ја чувствувам нејзината пооддалечена мекост. Дали одам напред или 

назад? Јас сум зрела и подготвена. Или сум дете што има веќе возрасни деца? 

Дали почнувам или завршувам? Што можам да почнам? 

Можам сè. 
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ЈУЛИ 

Сите сме во Мејн, и Елен е тука. А самовљубените бранови зборуваат за 

необичност, солзи ми течат од нивниот сензуален шум. Ми се чини дека не знам 

кога сум поосамена, кога е тука или кога не е, а кога реално ќе се замислам, ми 

се чини дека сум луда и неблагодарна. 

СЕПТЕМВРИ 

Овен го основал литературното списание Лит во Лоренсвил и е негов главен 

уредник. На само петнаесет години! Моето претприемничко и креативно дете, го 

зеде најдоброто од нас. 

ДЕКЕМВРИ 

Познатата австралиска дива, сопранистката Нели Мелба, пееше во 

Метрополитен опера. Таа ја отпеа Лусија од Ламермур. Ја запознавме на прием 

кај Гилдерови. Таа има силен поглед и бескомпромисен карактер. Се однесува 

како дива, можеби и премногу, но тоа ѝ одговара. 

Роберт дојде возбуден од редакцијата. Нешто го заинтригира. Се труди да не 

се забележи промената на лицето, како вечно да мора да изгледа 

репрезентативно. Ми се допаѓа што е љубопитен, мудар и често буден, но би 

сакала да ги покаже своите инспирации; не сакам кога молчи, не сакам да чекам 

да напише, сакам веднаш да ми го каже она што го чувствува. Затоа ја користам 

техниката на умилкување. 

Зошто тој не е како мене? Зошто да чуваш возбудливи мисли? Како не сака 

веднаш да ми каже? Кога ќе го сменам? 

Почнав да го галам, да му зборувам нагалено, без веднаш да прашам за што 

се работи. Бев трпелива и кротка, што ми беше тешко и за малку ќе се налутев и 

ќе го опсипев со директни прашања. Тешко ми е да играм игри и да не бидам 

онаа огнената јас, но вредеше – конечно ми ја раскажа целата приказна и морам 

да признаам дека е интересна. 

Имено, денес Комерфорд му опишал волшебник што допатувал од чудна 

област во Европа, сега не ми текнува како се вика, главно, припаѓа на Австро-

Унгарија. Тој волшебник, рече Комерфорд, всушност, е научник во подем и 

беше многу посветен на него бидејќи беше фасциниран од неговата личност. 

Комерфорд рече дека научникот гледа многу подобро и подалеку од сите нас, а 

дека е подобар дури и од Едисон. 

Интригантно. Можев да го видам Роберт како се топи. Описот звучеше толку 

примамливо што без размислување му предложи на Комерфорд да го донесе кај 

нас на вечера. 

Браво, Роберт. Што е дом ако во него не влегуваат гости? Тој волшебник 

мора да е најнеобичното суштество што сме го виделе во животот, сигурно 

изгледа поинаку, се однесува необично, секако е чудно облечен, мора да е како 

прилика од бајка. 

Никогаш не сум видела волшебник. Да не потенцираше Роберт дека е човек 

на наши години, ќе очекував седокос мудрец што зборува со шифри. 

Комерфорд ќе го донесе кај нас за да се договорат со Роберт за статијата што 

научникот би можел да ја напише за Век. Роберт се обидува да го направи 

списанието модерно и напредно, па ако се покаже дека Комерфорд е во право (а 
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знам дека ќе биде, тој не се однесува како личност што греши), и списанието и 

младиот научник ќе напредуваат. 

Тој дремеше во мојот скут, јас го галев по косата додека ми раскажуваше за 

средбата. И понатаму морам да го растопувам: по сите години заеднички живот, 

мислите ги обвива во украсна хартија.  

Зошто тој не е како мене? Јас од врата ќе викнев дека слушнав приказна за 

волшебник, сите ќе ме слушнеа, ќе се собираа околу мене, ќе црцорев, без 

дополнителни прашања, ќе кажев сè во еден здив и... 

* 

Полека се потсетувам на завчера, ми се чини дека сè беше многу порано, дали 

е можно да поминале само два дена! 

Полека ги барам и ги мамам сликите што доаѓаат една по друга, послушни се, 

не се мешаат. Го запознав волшебникот. Неговото име е Никола Тесла и со 

Кромфорд влезе во нашиот дом. Тој е неверојатно висок, има кралско 

однесување, префинета елеганција, сталожен е и мирен, неподносливо бавно ги 

вадеше белите ракавици од еленска кожа со по две црни копчиња, совршено 

скроен црн капут и фин долг фрак со сатенски рабови. Ми предизвика 

нетрпеливост и бран на смиреност во исто време. 

Неговото лице е издолжено и енигматично, тоа е лице на исклучителен 

џентлмен, но и на мудар волшебник. Тивок е и блед, на прв поглед би рекла 

повлечен, но не дозволува првата слика да трае долго, брзо ја крши со 

сивосините очи од кои избива неодолива необичност, и впечатокот се претвора 

во својата спротивност. 

Одењето му е тивко и отсечено, волшебникот, ми се чини, е способен да биде 

во една положба со часови, припитомувајќи го крвавиот оган што му ги гори 

градите и прстите. Оган има во тој човек, тоа најмногу ме заинтригира, но не е 

ист како мојот, луциден, портокалов, целиот од пргави, кратки пламенчиња, 

туку е змиски, гладен и доаѓа од срцето на Земјата. Сместен во најдобрата 

порцеланска школка. Никогаш досега не сум видела човек што е нежен и моќен 

во исто време. 

Беше љубезен кон Агнес и Овен и веднаш најде заеднички јазик со нив, како 

да продолжија да ја пеат песната што ја започнаа заедно, сосема природно и 

лесно. 

Роберт, исто така, беше маѓепсан, неговото лице беше преплавено со 

насмевки додека волшебникот Никола Тесла зборуваше за Европа. Очекував 

некој што изгледа како странец, но овој човек многу убаво зборува англиски, 

неговите манири се свилени, а гласот му е мажествен. 

А јас? Бев изненадена, иако тоа никој не го забележа. 

Седнавме на маса и ми се чинеше дека тој е секогаш тука со нас, како да е дел 

од семејството, што ме збуни. Но, целата конфузија се изгуби кога Никола Тесла 

почна подиректно да разговара со нас. Додуша, тоа на почетокот ме изненади, 

мислев дека овој достоинствен и необичен човек ќе биде дистанциран, но не, тој 

отворено кажуваше дека е уморен и исцрпен и дека целиот живот му бил 

подреден на експериментите. Тој цврсто верува во својата работа. Колку само 

одлучност има во тој човек. 

Седевме, вечеравме и разговаравме, среќни, домот ни беше потопол, имав 

чувство како да ни паѓаат златни снегулки, и ни остануваат во косата. Бев 

залулана и озарена. Сега, кога повторно можам да ја видам сликата, забележувам 
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дека сите гледаме само во него, и нè фасцинира тоа што го кажува, а тој не се 

обидува да нѐ маѓепса, едноставно, се однесува обично, а сепак особено. 

Прстите му се долги и убави, косата уредна и мазна, мустаќите јасно разделени 

и му го красат лицето, а очите продорни. 

Беше сосема логично и очекувано без размислување, сосема спонтано, како 

да е вообичаено, да го поканам да биде со нас за Божик. Децата беа воодушевени 

од предлогот, а Роберт со само еден нежен поглед ми покажа дека му ги 

прочитав мислите. 

Така седевме, сите, ми се чини, вцрвенети и живи, освен тој, кој остана блед, 

и покрај виното. И сега можам да ја видам таа пајажина, златна патина од 

снегулки насекаде по нас. Потоа, со едно движење на раката, Никола Тесла ја 

расцепува и ја отстранува. Во тој момент зборуваше повозбудено: нè кани во 

својата лабораторија на десерт, како да нè кани во мистериозна пештера полна 

со дијаманти. Како што, се разбира, јас и Роберт веднаш прифативме, тој како да 

доби крилја: очите му светнаа како одеднаш да го пронашол патот низ илјада 

лавиринти, скокна (лесно, вешто, брзо, еластично) и ја повика кочијата. 

Потоа следеше вистинската магија! Во кочијата почнаа да ми течат топли 

солзи, се тркалаа од силна и дотогаш недоживеана возбуда, молчевме, 

изненадени од неговата силна енергија што цврсто нè водеше низ градот, покрај 

Грамерс паркот и плоштадот Вашингтон до Петтата јужна авенија. Имаше уште 

повеќе луѓе на улиците таа ноќ од вообичаено, или така ми се чинеше. Сакав и 

возењето да трае подолго, но и што побрзо да стигнам до лабораторијата на 

волшебникот. Не знам што беше подобро, да се возам со него во блескавата 

тишина, да ја држам раката на мојот стомак, кој ме болеше од надеж и 

исчекување, или престојот во самата лабораторија. Во еден момент, додека сè 

уште бевме во кочијата, ми се причини дека ме погледна поинаку, љубопитно, 

иако во тој момент тој поглед се распрсна и сфатив дека веројатно претерувам, 

дека само ужива, однапред, што ќе ни го покаже своето царство. 

Макар што, тој момент, тој поглед, сега ме прогонува. 

Лабораторијата беше полна со чудни уреди. Совршено уредно и чисто. 

Тешки и свежи мириси се мешаа во полумракот. Не можам најдобро да го 

опишам. Метални и дождливи мириси. Застоени и влажни, така некако. Долги 

кабли и темни уреди, кои едвај се гледаа, целосно исчезнаа кога научникот ги 

повлече црните завеси. Тогаш се слушаше само нашето дишење. Роберт и јас 

како да се најдовме во друг свет, а г. Тесла сè уште тивко се движеше, 

подготвувајќи спектакл, разгорувајќи ја нашата љубопитност и возбуда; времето 

се забрзуваше, како и отчукувањата на моето срце, до границата на 

издржливоста. 

Го чувствував како се движи, но не го слушнав. Роберт ме фати за рака една 

секунда пред безброј светлечки линии и облици да ни прелетаат над нашите 

глави. Никогаш не сум видела такво нешто во мојот живот! Шушкави, златни, 

портокалови и сини форми, брзи и разиграни, навидум бесцелни, летаа без да се 

судрат, а очите како да ми се полнеа со нешто... со светло, сонце, не знам. 

Треперев и од страв и од задоволство. Г. Тесла стоеше тивко, како да се 

издолжи, се чинеше дека е висок како некој џин, а дланките му беа уште 

поголеми додека во раката држеше голема сијалица, која топло светеше. Тој 

беше среќен, тоа беше вистинската, мирна, внатрешна среќа, безусловна, 

божествена. Беше сигурен. Маестрален џин, крал на светлината, прекрасен 
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волшебник, вистински волшебник, што е г. Тесла?  

На крајот тој од нас извлече олеснување, радост и чудење. 

Потоа нè подигна уште повисоко покажувајќи ни го она што го интригира 

светот – својот мотор, кој го осмисли, со блесок светлина, над челото во паркот 

во Будимпешта. Тоа е мотор со јадро од лава. 

Тој остана во својата лабораторија кога Роберт и јас се упативме дома. Кој 

знае кога ќе оди во својата соба во хотелот „Герлак“ на улицата Западна 27. 

Останавме надвор неколку моменти, молчевме и го слушавме шушкањето и 

зуењето што се всели во нас. 

Јас бев жива на некој нов начин, како некој наеднаш да ме разбуди, поради 

тоа бев дезориентирана, но знам дека се смеев, и Роберт се смееше, гледавме 

еден во друг, а очите ни светкаа. 

 

Превод од српски на македонски јазик:  

Жаклина Ивановска 

 

Translation from Serbian into Macedonian:  

Zhaklina Ivanovska 
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Антон БАЕВ, БУГАРИЈА (Anton BAEV, BULGARIA) 

 
 Антон Баев (1963) e роден в Пловдив. Автор е на 24 книги (поезия, проза, 

научни монографии, есеистика). Доктор по литература от Института за литература на 

БАН (2009). Специализирал Регионална журналистика по програма на Iowa State 

University и United States Information Agency (1994) в САЩ. Негови книги и отделни 

творби са превеждани на английски, немски, френски, турски, италиански, испански, 

гръцки, сръбски, румънски, македонски, иврит, хинди, китайски, албански, руски. В 

Северна Македония са издадени романът му Светата крв. Scopje: Antolog, 2018 и 

поетическата антология Даровите на светот. Scopje: Ziga Zaga Books, 2018. 

 

УДК 821.163.2-1 

СЛУШНАТ РАЗГОВОР 

 

Возрасниот човек ја сака жената како дете –  

повеќе заради нејзините слабости 

отколку заради нешто друго. 

Од Личниот архив на Спасението Господово 

Таа сѐ сакаше од малечка да проба. 

И не треба да ѝ се лутиме, 

туку да ѝ се радуваме. 

Што друго ни останува 

кога живееме со неа? 

(Пентезилеја!) 

 

 

ЗА ДЛАБОКИТЕ ВОДИ 

 

Длабоките води се чисти. 

Страшни се водите длабоки. 

Не се плаши! 

Чистотата се постигнува 

од другата страна на стравот. 

Остави го стравот 

во плиткото. 

Влези 

во длабоките води! 

И остани таму – 

на бистрото дно. 

 

 

ЗА ЗБОРОВИТЕ 

 

Има зборови за сѐ: 
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зборови за зборовите што ги нема, 

зборови 

за зборовите  идни 

и зборови 

за заборавени зборови. 

Но внимавајте со зборовите 

кои повредуваат – 

дури и верни  

неправедни се тие. 

Внимавајте 

со неправедните  

вистини зборови, 

остри како брич, 

зборовите кои ги осакатуваат 

и саканиот,   

и саканата, 

љубовта. 

Ќе ви требаат  

чисти зборови за раната. 

Ќе ви треба 

нова азбука. 

 

ДОЈДИ МАЛ ДЕЛФИНУ! 

 

Да попливаме те очекувам, делфинче, , 

да се порадуваме на сонцето жешко, 

на водата, воздухот и песокот 

и да исчезнеме  

во животворните длабочини на времето, 

кое е безвремено – 

со рибите, медузите и школките, 

а алгите по нас да се лепат, 

зелени и кафеави... 

Ќе биде убаво 

Како прелистување  книга 

со страници кои недостасуваат – 

отаде  надежта, верата и љубовта 

и со сè 

што е затворено во времето, 

зашто 

очекувањето е безвременост, 

и никогаш никогаш не завршува. 

 

Препев од бугарски на македонски: Борче Панов 

Translated from Bulgarian into Macedonian: Borche Panov 
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Стенли БАРКАН, САД (Stanley H. BARKAN, USA) 

 
 Стенли Баркан (роден на 26 ноември 1936 год.) е американски поет, преведувач, 

уредник, издавач (Cross-Cultural Communications – основана во 1971). Магистер е по 

англиска лингвистика и работел како наставник по англиски јазик во средно образование 

сѐ до своето пензионирање кога ја добива и годишната награда за наставници за поезија 

од Њу Јорк. Објавил значајни автори, односно над 500 наслови наа 59 различни јазици. 

Неговите дела се преведени на 29 јазици и објавени во 28 книги од кои неколку се 

двојазични. 

 

УДК 821.111(73)-1 

 

ЈАНУАРИ 

 

Сега мразот 

ги покрива голите гранки, 

црното наспроти сивото небо. 

Смирен како окото на ураганот, 

ветерот го испитува својот правец. 

Мразот се крши како стакло 

под стреата, 

распрснувајќи се преку чекорите. 

Вратата се спротиставува 

на рацете кои ја повлекуваат. 

Со нос боцнат од првиот 

допир на надворешниот воздух, 

човекот се движи по својот пат. 

Завиткан во крзно, 

со шал обвиткан околу вратот, 

уши зацрвенети, 

тој се втурнува себеси 

во јануари, 

во сите борови иглички 

остри како мислата 

на првото појавување. 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

Само дождот 

нѐ потсетува на  

кристализираните 

мигови. 

Дрвја остри 

како недекорирана имагинација. 
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Ѕвезди сјајни 

во своите соѕвездија 

како визијата на  

прогресија 

при првото стапнување 

на бесснежната  

но сепак цврста земја. 

Зодијакот на умот 

е поцврст од 

сликата во мракот. 

 

 

 

МАРТ 

 

Март е 

но не дува ветер. 

На ова патување го посетив Егадските 

а не Еолските острови. 

И покрај тоа, не поднесов барање 

за да се спречи било каква бура. 

И онака не сум Одисеј. 

Дали поради тоа што боговите не одлучуваат 

или не се мешаат во тоа што го правиме? 

Нашето патување е наша работа, 

и ние сме тие кои одлучуваат 

дури и за правецот на движење на природата. 

Да, дури и годишните времиња се менуваат 

кога ќе ја откачиме жицата. 

Дали тогаш март ќе влезе како јагне, 

а ќе излезе како лав? 

Дали воопшто можеме да ја очекуваме пролетта 

во своето закажано време? 

 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  
Даниела Андоновска-Трајковска  

 

Translated from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Роза БОЈАНОВА, БУГАРИЈА (Roza BOJANOVA, 

BULGARIA) 

 
 Роза Бојанова е автор на 16 книги поезија и публицистика. Првата книга со 

наслов „Жедна вода“ е објавена во 1984 година во Пловдив и за неа ја добива 

националната награда „Владимир Башев“, а во 2007 ја добива наградата за поезија „Иван 

Пејчев“ за книгата „Далечен диптих“. Стихозбирката „Медот на поезијата“ е објавена на 

македонски (2009 год.), но и во Букурешт (2011). Во печат е и поетската книга „Обратна 

гравитација“ во издаваштво на Макавеј – Скопје. Поезијата на Бојанова е преведена на 

англиски, руски, германски, украински, грчки, турски, полски, хрватски и романски 

јазик. Основач е на литературното студио „Матични птици“ при Центарот за култура 

„Љубен Каравелов 1940“ и е дел од програмскиот одбор за Мајските средби на 

словенските автори „Свето слово“, како и на Меѓународниот конкурс за млади 

„Уметност против дрога“. Член е на Друштвото на бугарски писатели, а била 

претседател на здружението „Бургаска писателска заедница“ (2015-2018), како и почесен 

граѓанин на Бургас од 2012 година.  

УДК 821.163.2-1 

КАЛЕМЕЊЕ НА РАЈСКОТО ЈАБОЛКО 

 

Не треба да јадеш зелени јаболка – 

така ме посоветува небаре Господ. 

Ми вети дека ќе ме носи на раце 

дека ќе сум живеела во приказна   

и ќе сум се чувствувала како во Рајот. 

 

Почна да гради куќа од камен, 

но рацете му се изморија 

и веќе можеше да ме испушти. 

 

Сама требаше да си напишам приказна 

во која ќе живеев. 

А во приказните сѐ може да се случи: 

да сретнеш луѓе бедни по дух, 

да станеш храна на гладните за спектакл, 

да се навикнеш на ужасниот жолт печат како со леб... 

 

Тогаш тој започна 

да  калеми киселици во гората – 

дрвца со диви јаболка 

со кои нашите баби ни правеа оцет. 

Кога плодовите потемнуваа – 

портокалови како вљубен залез 

пред да паднат ко сто срца скршени 

во снегот што се накрена во ноември 

едвај тогаш ги прашав: 

сладоста им беше посилна од радоста 

горчливоста – уморена од очекување. 
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Не ми донесоа знаење, 

но се сетив 

на првичниот речиси заборавен вкус 

на љубовта 

избркана од Рајот. 

 

 
НА КР. КУНЧЕВ  

 

Да седнеш на триножно столче 

меѓу редовите 

и да се слушнеш себеси. 

 

Понекогаш кажуваш метафори без да ја чуеш 

нивната чудна многузначчност, 

без да се изненадиш од нивното скриено значење. 

Така ми враќаш дел од мене – 

заборавена таму меѓу времињата и 

просторите, пластовите вистина, лаги и просеани спомени. Како сум живеела без 

себеси до сега? 

Од таа гледна точка: - меѓу редовите – 

ги гледаш проѕирните џебови на потиснатите возбуди, на напуштените радости. 

И си мислиш 

- можам да ги повратам. Треба само незабележително да ги пребарам желбите. 

Дури и невидлив за другите (јас сепак знам дека си таму некаде), стануваш 

поттекст на сопствениот говор. 

Се отвораш за светот и му  дозволуваш да влезе во тебе целиот – од некоја 

неочекувана врата. 

 

 

Превод од бугарски на македонски јазик:  
Даниела Андоновска-Трајковска  

 

Translated from Bulgarian into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Амина БУЛИЌ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Amina 

BULIKJ, BOSNIA AND HERZEGOVINA) 

 
Амина Булиќ е родена во 1991 година во Зеница; Босна и Херцеговина.. 

Магистрирала компаративна книжевност на Филозофскиот факултет во Сараево. Таа е 

заменик-главен уредник на онлајн-списанието за поезија и кратки литературни форми 

„Фрагмент“. Објавува научни трудови, есеи, книжевна и филмска критика, раскази, 

поезија и литературни преводи од италијански јазик. Нејзината песна „Одлазак барбара“ 

беше наградена со прва награда на Меѓународниот фестивал на кратки книжевни форми 

„Затон 2020“, а нејзиниот ракопис „Реглексии“ влезе во потесниот избор за наградата 

„Мак Диздар“ во 2021 година. На литературниот конкурс „Билет 2021“ во категоријата 

есеј, таа е наградена со трета награда за есејот „Умберто Д: Смеа низ солзи над 

урнатините на животот“. 
УДК 821.163.4(497.6)-1 

УТЕМНИЧУВАЊЕ 

 

Кон грабнатиот дом  поаѓаш 

од јавето штом скренеш 

помеѓу бавните мракови  

што од заморот телото го ладат 

 

Твојата судбина туѓа е сега  

и  јазикот во устата се грчи 

би сакал објаснение да изроди 

зошто утемничен од сонот 

врз урнатините на својот дом стоиш 

 

Но јазикот твој туѓ е сега 

И немаш со што да се посведочиш 

Себеси 

 

СТРЕПЕТ 

 

Од трската призраци и  

стравови стрчат 

стршените на срдбата с’скаат 

самоникните тела на стутканите 

со срча осветени 

треперат 

 

Сипуваат соништа во 

слузести крапови 

од тињата спасот 

го сукаат 
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СВИРКАЊЕ 

 
Ги слушавме гласните прскоти 
Зад границата 
како гранки и гранчиња 
коски и ковчиња 
крцкаа 
рацете и рачињата 
 
Не’ сакатеше слободата 
болна и блудна 
од моќ 
обезглавена 
ги свиркаше  
под фантомката 
химните на народите 
који ја потчиниле 
 
Силовито се уриваше 
врз нас тешка и вкочанета 
небаре  чумосан труп 
туѓа и чудовишна 
 

ОСЛОБОДУВАЊЕ 

 
Од утроба на риба  понесов 
Вера 
на слобода да испробам 
Покорност 
 

КАПКА 

 
Две илјади години гладни 
паѓав на почва дребен 
В зрно пченица склопчив 
овенато тело 
ровките зборови 
 ги придушив во дова 
кроткиот дожд кога и челото 
трпеливо мое 
се спушти на земја 
 
Милоста ја собра во 
капка пот 

Превод од босански на македонски јазик: Сеида Богдановиќ  
Translated from Bosnian into Macedonian: Seida Bogdanovikj 
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Ришард ВАСИЛЕВСКИ, ПОЛСКА                           

(Rishard VASILEVSKI, POLAND) 
 

 Ришард Василевски е роден 1938 година. Живее во Колумна, Полска. Тој е поет, 

сатиричар и афористичар. Застапуван е во бројни списанија и антологии. Преведуван е 

на српски, киргиски, германски, португалски и словачки јазик. Добитник е на бројни 

награди на многу значајни натпревари за поезија и сатира. Бил и член на жири комисии 

на литературни конкурси. Објавил 16 книги. Автор е и на текстови за песни кои ги 

изведувале повеќе хорови. Член е на Друштвото на писатели на Полска и на Клубот на 

поети на Гдањск. 

УДК 821.162.1-1  

космологија 
 

можеби ни е дадено повеќе 

отколку што е потребно 

за да ги 

осетиме 

и пронајдеме 

сите прашања 

дури и овие - 

за што 

 

пред да стигнеме 

таму до точката 

каде што надежта 

е попотребна 

отколку доказите 

имаме потреба 

да ја истражуваме смислата 

 

но еден ден ќе сознаеме 

дека постојат такви прашања 

на кои подобро е 

да не им се знаат 

одговорите 

 

а сега би требало 

да биде доволно 

човек 

на човека 

да биде човечен 
 
 

*** 
 

не се искачував на врвови 

нити нуркав во длабочини 

но тука нешто направив 
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и сам составив 

 

секоја пролет се чувствувам како слеп човек 

кој ненадејно прогледува 

 

и понатаму се восхитувам 

трагајќи по теории за сенешто 

по долги мостови преку зовриени реки 

витки кули и траги од човечка нога на месечината 

 

ја држев главата што повеќе крената  

 

и сѐ додека не погледнав во чистото ноќно небо 

не ја забележав 

нашата голема 

маленкост 
 

отвори се 

со гест 

со поглед 

прегрната во самотија 

покажи ги своите демони 

бидејќи сум тука 

покрај тебе 

 

шепни ми ја секоја болка 

која те гуши 

 

скроти го стравот 

викај 

беспомошното 

секојдневие 

не го криј 

лицето 

дури тогаш ќе го откриеме 

првиот заеднички вдах 

и на дофат на рацете 

првите ситни зрна 

кои ќе ни донесат 

повеќе посеви 
 

Превод од полски на српски јазик: Олга Лалиќ Кровицка 

Translated from Polish into Serbian: Olga Lalić-Krowicka 
 

Превод од српски на македонски јазик: Весна Мундишевска-Велјановска 

Translated from Serbian into Macedonian: Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Душан ГОЈКОВ, СРБИЈА (Dushan GOJKOV, SERBIA) 

 
 Душан Гојков (Белград, 1965) српски и југословенски радиофонски режисер, 

драматург, поет, раскажувач, романописец. Основач и главен уредник на Балкански 

книжевен гласник.  Генерален секретар на Цинцарскиот ПЕН центар (PEN Armãn). Се 

школувал во Белград, Париз и Лондон. Бил радиоспикер и глумец во детски емисии во 

Радио Белград, бил и глумец на телевизија и во филмови. Режирал, пишувал и изведувал 

музика за неколку театарски претстави. Бил и репортер за утринска програма на Радио 

Белград, а потоа и во ТВ-станицата Јутел. Работел и како уредник на Културната 

редакција на неделникот НИН, на Радио телевизија „Политика“, на книжевната 

редакција на Радио Б92. Ја иницирал драмската програма на радиостаницата „Политика“ 

и режирал повеќе од 250 радиодрами. Творец е на жанрот „радиофонски есеј“, а снимил 

и педесетина телевизиски и документарни филмови за историјата на „Политка“ и на 

Белград. Еден е од основачите и прв уредник на Белградско читалиште и на Книжевниот 

клуб „Јазбина“. Пишувал на српскохрватски, француски и англиски јазик, а преведувал 

од српскохрватски на англиски и француски и од англиски, француски, латински и грчки 

– на сроспкохрватски. За радио Белград и „Политика“ известувал од 37 земји. Член е на 

Балканското книжевно друштво, Здружението на книжевници на Србија, Хрватското 

книжевно друштво, Здружението на новинари на Србија, Независното здружение на 

новинарите во Србија и Арманскиот (Цинцарски) ПЕН центар. Автор е на 6 романи, 

една поетска книга, 2 поеми, книга со кратки раскази, 2 книги со радиофонски есеи, една 

книга есеи, драми,...  
 

УДК 821.163.41-1 

№ 2 
 

што сѐ би можел 

да кажам 

за оџакот 

црн 

кој се гледа од терасата 

што сѐ би можел да кажам 

за „načinu gospođe i obrazima seljanke“ 

за накиснатата скадарлија 

за „монклот“ 

кај кој се седи додека не дојде време да се оди 

затоа што и келнерите би си оделе дома 

што се би можел да кажам 

за цвеќето 

укредено 

па подарено на некоја 

непозната 

на масата  

„prevari muža odlazeći da se počešljaš  

u nekom  

boljem hotelu“ 

по ѓаволите 

никако да ја сретнам 

таа инес  
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№ 8  

 

и пишува така мојот познаник 

за луѓето што носат имиња на познати луѓе 

а кои небаре живеат во неговиот кварт 

за некакви жени заводливи и недостапни 

се радува кога ќе ја заврши приказната 

па задолжително 

ќе ми ја прочита 

не е тоа лошо 

му велам јас мудро 

ја спуштам телефонската слушалка 

одам до бирото  

продолжувам да зјапам 

во мојата празна страница 

 

често ми зборува тој 

сето ова што сега ми го рече 

запиши го 

тоа е добра литература 

уште да можев да се сетам 

што сум му рекол 

ќе беше тоа – 

 

 

№ 14  

 

по една од оние наши револуции 

го прашувам  детето, девојката, жената – што работи во кафаната 

зошто толку се радува 

ми рече 

никогаш не сум била на море 

можеби сега ќе можам 

и замина 

лебдејќи во просторијата 

 

се прашувам 

дали отиде на  

на море 

 

но сеедно 

 

на радио – кубанска музика 

некој на неа танцува пие љуби 

некој плаче 
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№ 15  

 

љубови сите заборавени 

утрински чај 

со малку млеко 

сите изневерени пријатели 

топлина на заедничкиот кревет 

изгревање и заоѓање на сонцето 

разделби и раскинувања 

обиди 

смрдливи пикавци во пепелникот 

испиени лимони во чашите од вчера 

кравата преку потпиралката на столицата 

лакирани нокти во грбот 

згуснат чад по собите 

досада 

 

 

Превод од српски на македонски јазик: Даниела Андоовска-Трајковска 

Translation from Serbian into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Латина ЗЛАТНА, БУГАРИЈА (Latina ZLATNA, 

BULGARIA) 

 
 Латина Златна е родена на 27 декември 1957 година. Живее во Ловеч, Бугарија. 

Таа е поетеса, писателка, публицист, литературен критичар, преведувач и други. 

Објавила десет стихозбирки. Нејзините песни имаат добиено многу меѓународни и 

национални награди. Преведена е на српски, македонски, руски, полски, украински, 

англиски, арапски и други јазици, а вклучена е во над 40 антологии и алманаси, како и 

во 15 национални алманаси, а се појавува и во меѓународни списанија, централни и 

локални весници. Таа е член на Сојузот на бугарските писатели, на Унијата на независни 

бугарски писатели, на Унијата на писатели во Србија и во странство и на Движењето на 

светските поети „Поетас дел Мундо“ (Сантијаго, Чиле). Објавила и повеќе преводни 

книги од Ибрахим Османбашиќ, Христо Петрески, Лилијана Фијат, Васил Тоциновски, 

Борче Панов, Ристо Јачев, Мубера Исановиќ, Љубинка Донева, Мирјана Томовиќ и 

Најдан Стојановиќ. 

 

УДК 821.163.2-1 

ДЕФИНИТИВНО 

 

Не постои теорија на случајности. 

Во заблуди и сомнежи живееме. 

Со слава измамничка секогаш се китиме. 

Понекогаш дури и гадни без причина стануваме. 

Љубовта како хоби ја прифаќаме. 

А омразата и зависта 

достојни за почит. 

Исполнети со суета, 

цртаме пат до никаде. 

Ги распнуваме нашите срца! 

Животу - каква е смислата 

на оваа фарса? 

Сами го пишуваме божествениот диктат. 

Пустиот долг човечки живот 

колку е кратко! 

Се засилуваме и тонеме ... 

Тонеме ... 

 

И само времето е сведок 

на нашето заминување... 

 

Превод од бугарски на македонски јазик: Борче Панов  

Translated from Bulgarian into Macedonian: Borche Panov 
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Игнацио ГАУДИОЗИ, ИТАЛИЈА (Ignazio GAUDIOSI, 

ITALY) 

 
 Игнацио Гаудиози е роден во 1931 година, во Цирчина, словенечки град, којшто 

порано ѝ припаѓал на Италија. Страста кон поезијата кај него се јавила многу порано, но 

во неговато зрело доба се манифестирала со незадржлива желба за пишување, што го 

навело да ги запишува стиховите спонтано на парчиња хартија на најнеочекувани места. 

Неговата поезија е објавена во повеќе томови стихови: Respiri in semiluce (1983); Archi di 

parole (1986); Signora Solitudine (1994); Consuntivi d'autunno (1997); The human 

appearances (2001). Неговите стихови повеќе пати биле првонаградувани и тоа на многу 

меѓународни и домашни книжевни натпревари. Добитник е и на други награди и тоа од 

областа на неговата професија и културата воопшто. Од сите тие награди особено важна 

е наградата којашто ја има добиено од Здружението за култура „Фонте Аретуса“ 

(Cultural Association Fonte Aretusa), која се доделува само на успешни личности од 

национално значење во различни дисциплини. Неговите песни се објавени и во бројни 

антологии и различни изданија на италијанската книжевност. 
 

УДК 821.131.1-1 

 
 

ФИГУРА 

 

Ротираа многу бавно, 

нејзините очи, во јамката на говорот. 

Се затемнуваа нежно 

во најпријателските очни капаци, 

кога зборот внимателен, природен 

го изоставаше своето основно значење. 

Ја фрли својата светлина, 

на задниот дел од небесното, 

розата, 

свилени нишки 

на природни нишки, 

неочекувани знаци на кривината. 

 

Превод од италијански на англиски: Клаудија Пичино 

Translation from Italian into English: Claudia Piccinno 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian: Silvana Neshkovska 
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Ери ДЕ ЛУКА, ИТАЛИЈА (Eri DE LUKA, ITALY) 

 
Ери де Лука е роден во 1950 година во Неапол, од каде на осумнаесетгодишна 

возраст замина во Рим и се приклучи на вонпарламентарното движење Lotta continua 

(Борбата продолжува), за да стане еден од нивните водечки гласови во средината на 

1970-тите. Се занимавал со разни работи, како вработен во Фиат, како ѕидар и други. 

Неговиот прв роман, Non ora, non qui (Не овде, не сега), кој зборува за неговото детство 

во Неапол, беше објавен во 1989 година. Денес е еден од најчитаните писатели во 

Италија. Меѓу многуте јазици што ги научил бил и хебрејскиот, што му овозможило да 

преведува библиски текстови на италијански. Првиот меѓународен успех го постигна со 

книгата „Ден пред среќата“. Добитник е на различни национални и меѓународни 

книжевни награди како што се наградата Петрарка, Наградата Франција култура и 

други. 

 

УДК 821.131.1-1 

 

 

ЛАМПЕДУСА И ДРУГИ ОСТРОВИ 

 

Властите ги гледаат островите како природен затвор 

бранови како пространства на подвижни жичани бедеми. 

Птиците преселници ги гледаат островите како поддршка 

за пауза, а потоа за идигнување на летот. 

 

Помеѓу оној кој ги користи како дополнителни ѕидови 

и оној како заднина за да го започне патувањето, 

решив дека  крилјата се вистинскиот избор. 

 

 

ПИСМО 

 

И да бев тука, сепак ќе ти пишев, 

би го ставил писмото во грлото на празно шише 

и ќе мораше да го скршиш за да прочиташ, 

со ризик да се посечеш. 

Зборовите помеѓу нас, само ако се изострени. 

 

 

УБАВА 

 

Убава, таа беше толку убава 

и тоа миожеше се види во погледот 

на луѓето на улицата, 

таа си ги имаше измиено очите: 
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и само што помина 

чудењето траеше една минута. 

 

 

ПРАШИНА 

 

Запомни дека прашина си: во ред. 

Но, ако можам да изберам од што: 

не од злато, не од школка, 

туку  прав од креда 

пресно избришани зборови 

на училишната табла. 

И околу училница полна со  ученици кои ракоплескаат 

бидејќи е крај на наставата. 

 

 

ПЕСНА ЗА ТАТКО МИ (извадок) 

--- 

 

Беше замислен човек кој треба да се остави на мира, 

држеше до својата праведност 

која не беше во прав агол со `рбетот 

туку во остар, спроти ветрот. 

 

 

ПОТОМСТВО 

 

Безброј од Авраам ќе бидат оттргнати, 

како ѕвезди, прашина, песок 

 

и на други спротивни места тројно повеќе 

нема да го донесе минералниот мир на ѕвездите,  

песокот и прашината. 

 

Ќе има распукано месо, крвопролевање 

прогонство и живодер на туѓите молитви. 

 

Нема цветот да се дари на семето  Авраамово,  

туку на семето на Каин 

кој убива од  љубомора кон Бога. 

 

Превод од хрватски на македонски јазик: Борче Панов  

Translated from Croatian into Macedonian: Borche Panov  
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Елка ДИМИТРОВА, БУГАРИЈА (Elka DIMTROVA, 

BULGARIA) 

 
 Елка Димитрова (1971) живее и работи во Софија. Се занимава со академски 

литературни студии и книжевна критика, пишува поезија. Работи како вонреден 

професор по нова бугарска литература на Институтот за литература при Бугарската 

академија на науките. Автор е на монографиите „Изгубената историја“ (2001) и 

„Маргиналниот интелектуалец“ (2016), четири тома „Нови анализи на книжевните дела“ 

(2002 - 2004), студии и написи, предговори на книги, критички осврти. , три стихозбирки 

(„Велигденска смеа“, 1993; „Круг“, 1998; „Во самракот на мислите“, 2008, последната - 

преведена на македонски јазик). Добитник е на повеќе поетски награди (награда на 

Универзитетот Шумен за поезија, „Јаворови денови“, „Дора Габе“, Награда на 

Француската академија за поезија и др.) 

УДК 821.163.2-1 
 

КУЌАТА НА СРЕЌАТА 

 

Си мислев, дека ќе jа пронаjдам –  

куќата во коja бевме 

така одамна и бесмислено среќни 

со отпеаната старост на гредите 

и побегнатите полски глувци, 

и онаа самотиjа, 

распната помегу небото и земjата, –  

си мислев дека ќе jа пронаjдам… 

 

Видов една девоjка 

со љубовна неспособност да ja раствори 

маслената морска плот – 

 

Оди, натаму е… 

 

И две деца да буричкаат во огнот 

по морниците на одминувачкиот дожд – 

 

Оди, натаму е… 

 

А после двоjка стари луге 

настранети во прегратка снемоштена 

во нивната последна топлина –  

 

Оди, натаму е… 

 

Така одеjќи,  

барем да знаев – 

одамна сум jа изминала 

неугледната куќа 
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на некогашната заедничка среќа… 

И ако зборовите се за да бидат 

Некому речени: 

 

Не се навраќаjте, 

не се навраќаjте на местата 

на изминатата среќа! 

 

 

*** 

Подолго време сакам да ти кажам 

подолго време убавината  

нѐ држи неспокоjни  

долго време тивко мислам  

над сѐ потивката паника 

подолго време  

ги влечам конците изненадено 

таинствени лебдечки кукли  

ми мавтаат  

со рака 

и ми намигнуваат 

а после копнеат 

подолго време сакам да ти кажам 

за светлите и тажни духови 

и за нештата 

коишто божем полека 

се случуваат  

со нас 

 

дете и старец 

чекорат бавно по калдрмата 

и месечината слегува 

над нашиот бездомен страв 

 

(Од „Самракот на мислите“) 

 

Превод од бугарски на македонски јазик:  

Борче Георгиев 

 

Translation from Bulgarian into Macedonian:  

Borche Georgiev 
 

  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 196 

Елигијуш ДИМОВСКИ, ПОЛСКА                         

(Eligijush DIMOVSKI, POLAND) 
 

 Елигијуш Димовски е роден 1965 година во Саники, Полска. Тој е Фрањевец, 

предавач по теологија, поет и книжевен критичар. Студирал во Краков и Рим. 

Докторирал во 2001 година, теологија. Член е на Друштвото на писатели на Полска. 

Автор е на многубројни изданија од областа на теологијата и литературата. Преведуван е 

на српски, словенечки, македонски, руски, белоруски и други јазици. Живее и создава во 

Краков, Полска. 

 УДК 821.162.1-1 

Читајќи го Хесе 

 
 Со солзи во очите ја набљудуваше нејзината фотографија. Во 
изморениот ум кружеше само една мисла: 
 „Никогаш веќе не ќе се сретнеме. Никогаш веќе...“, 
 и умираше како питач. 

 

Од писмата за Непознатата или монолог за Уметноста 

 
 Навистина не знам зошто одлучив да го опишам тоа што во стварноста 
нема големо значење. Се плашам од мислите кои ги запишував во сеќавањето, а 
истовремено немам сила да им се противам. 
 Покрај сѐ, морам да признам дека за прв пат во животот некој ме 
маѓепса. 
 Никогаш не ни претпоставував дека ќе станам роб на сопствените 
соништа. Последната ноќ ти се врати неочекувано, држејќи ја во раката Цвеќе на 
злото од Бодлер, ме замоли да ти преведам неколку стихови. Навистина не знаев 
што да направам, а уште помалку што да одговорам. 
 Не можев да се поместам. Некоја чудна моќ ми го стегна здивот во 
градите. 
 Гледајќи ме со оној поглед, ме наговараше сепак да ти ја исполнам 
желбата. На крајот ѝ се предадов на волшебната страст и со лесен трепет на 
усните почнав да читам песни. После момент, со очи полни солзи, ти толку 
неочекувано се заврти и побегна на некое непознато место. 
 Сакав да потрчам по тебе, но веќе беше доцна. Повторно некоја сила ги 

збунуваше моите движења. 
 Сега знам дека двајцата сме осудени на САМОТИЈА. 

 
Превод од полски на српски јазик: 

Олга Лалиќ Кровицка 

Translated from Polish into Serbian: 

Olga Lalić-Krowicka 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

Translated from Serbian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Данило ЃОКОВИЌ, СРБИЈА (Danilo GJOKOVIKJ, SERBIA) 

 
 Данило Ѓоковиќ (Беград, 1984), дипломиран филозоф. Оженет, татко на две 

деца. Ги објавил поетските збирки: 24 ѕидови дневно, 7 соби во неделата (Шкарт, 2009). 

Песните му се објавувани во Балканскиот книжевен гласник, на порталите Страни, 

Поркулум, Човек-списание, Пресилен збор, во нултиот број на списанието Лицевлице, 

како и во книжевното списание Лето (Културен центар Албахари). 

УДК 821.163.41-1 

ТАМУ ЌЕ СЕ НАСЕЛАТ ЅВЕРОВИТЕ 

 
си замина 
ситниците од масата  
ги враќам во џебовите 
ме вшмукуваат куферите 
од разделените вилици 
 
соџвакана постелнина 
под неа се гнезди Бегемот 
додава уште два 
на своите девет 
Непроживеани животи 
 

МУ 

 
плимата на воздухот 
од бреговите на Израел и Јордан 
ги лади нашите тела 
ги оживува арабеските на завесите 
 
го полни едрото на соблечената маичка 
на засушените бранови под пазувата 
со архипелагот на изгребениот лик 
на морнарот од валетата 
 
на врвот од јазикот ми си 
те љубам со името 
на потонатиот континент 
ги кршам катарките од тебе 
 
останувам кану 
заринкан во шише 
на полицата над 
твоите капаци 
 

Превод од српски на македонски јазик: Сашо Огненовски  
Translated from Serbian into Macedonian: Sasho Ognenovski 
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Лина ЕКДАЛ, ШВЕДСКА (Lina EKDAHL, SWEEDEN) 

 
 Лина Екдахл, поет и драматург , родена во 1964 година, живее во Гетебург, 

Шведска. Книги: „Стихозбирка“, 2012; „Рашири го задоволството Анет“, 2007, „Што да се 

направи“, 2005, „Сега“, 2002, „59 песни“, 1999, „Човекот зборува“, 1999, „Среде ден“, 

1994. Пишува за радио станици, списанија и весници. Пишува драми за деца/возрасни и 

песни за танцови театри. Ги чита своите поеми на сцена од 1984 година. Во Шведска, 

Камбоџа, Хрватска, Украина, Колумбија, Србија, Ирска, Германија и Норвешка. 

Учествувала на СВП.  

УДК 821.113.6-1 

КОНФЛИКТОТ Е РЕШЕН 

 

Ова го кажувам сега за последен пат. 

Прекини. 

Ако видам некого од вас да пука уште еднаш 

тогаш нема да има никаков десерт. 

 

Не слушате ли што велам? 

 

Тогаш ќе ги земам пиштолите 

и пушките и гранатите и топовите. 

Тогаш ќе ги немате 

само ако продолжите да пукате едни во други. 

Сега е навистина доста. 

 

Не ме интересира кој прв почна. 

Тоа не е важно. 

Престанете да убивате. 

Престанете да војувате. 

Доста беше. 

Сега треба да прекините. 

 

Погледнете колку жално изгледа, 

уништени куќи, осамени деца, мртви луѓе насекаде. 

Нема никаква храна, сè е уништено. 

Сега е навистина доста. Сега треба да се извините. 

Направете го тоа. 

Простете си еден на друг. 

 

Да. 

 

Да, навистина. 

Ти простувам, се вели кога некој ќе ти се извини. 

 

Сега треба да си помогнеме да ги изградиме градовите, 

да се погрижиме за напуштените луѓе, 

да ги излечиме раните 
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и никогаш, никогаш да не ги повториме таквите глупости. 

 

Да јадеме сега сутлијаш. 

 

САЛО 

 

Се викам сало 

живеам во сало 

работам со сало 

 

сакам сало 

сум сало 

ќе бидам сало 

морам да бидам сало 

гледам сало 

слушам сало 

обично сум сало 

 

работам со сало 

 

носам сало 

играм сало 

се нишам со сало 

тркалам сало 

вртам сало 

печам сало 

добивам сало 

 

работам со сало 

 

гонам сало 

кашлам сало 

гмечам сало 

кивам сало 

штипнувам сало 

превртувам сало 

бришам сало 

собирам сало 

 

верувам во сало 

работам со сало 

нишам сало 

поседувам сало 

работам со сало 

сум сало 

работам како сало 

работам во сало 
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можеш да се јавиш 

салосало сало сало 

и мојот мобилен 

салосало сало сало салосало 

прашај за Сало 

 

 

МУВИ 

 

Шведска е неутрална 

Скандинавија е најдобра 

Норвешка е очигледно најдобра 

месечината изгледа како сирење 

твојата сестра е напрапат 

 

Норвешка изгледа како сирење 

Скандинавија е напрапат 

месечината изгледа како твојата сестра 

твојта сестра е очигледно најдобра 

 

месечината е неутрална 

сирење е напрапат 

Скандинавија е месечина 

Шведска е твојата сестра 

месечината твој брат 

Норвешка е очигледно преценета 

 

Шведска е дел од Скандинавија 

Шведска е поголема од Норвешка 

подолга од Норвешка 

месечината не е никакво сирење 

не постои ниеден разумен човек 

кој се вика напрапат 

кажи ù го тоа на сестра ти 

муви нема да брмчат 

околу моминските очи 

кажи ѝ го тоа на сестра ти 

не смеат 

муви да брмчат 

околу моминските очи 

тоа не смеат 

не смеат да го прават тоа 

 

Превод од шведски на македонски јазик: Ивица Челиковиќ  

Translation from Swedish into Macedonian: Ivica Chelikovikj 
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Жана КОВЕН, ИТАЛИЈА/ ШПАНИЈА                      

(Zhana COVEN, ITALY/ SPAIN) 
 

 Жанка Жана Бошковиќ Ковен е родена во Сараево, Босна и Херцеговина, каде 

што дипломирала англиски јазик и книжевност. Во Белград студирала шпански јазик, а 

студиите ги продолжила во Милано, Италија, каде што студирала уметност на 

Академијата Брера и саксофон на музичката академија Џузепе Верди. Работела како 

наставник, преведувач, координатор и супервизор на културни проекти. Пишува поезија, 

хаику, кратка проза и патеписи на хрватски, англиски, италијански и шпански јазик. Се 

занимава со музика (свири саксофон), сликарство (имала изложби во Босна и 

Херцеговина, Италија и Шпанија), преведување и културолошки проекти. Автор е на 

десетина книги, а застапувана е во бројни зборници, антологии, списанија и блогови. 

Преведувана е на повеќе странски јазици. Добитник е на награди. Живее на релација 

Милано-Барселона. Член е на British Haiku Sociery и на други литературни друштва 

ширум светот. 
 

УДК 821.163.4(497.6)-1 

ЛЕТ 

 

На карпата застана жерав 

Вдиши одмор за миг 

Од клунот испушти крик 

Кој како нож го распара воздухот 

И повторно стана нем 

Ја крена главата за миг 

Крилјата во лак ги рашири  

И во аголот на небото се извиши  

Со музика првна неговиот лик 

А потоа се стиши 

Дали тоа беше за младоста жал 

Или, пак, одлета жерав? 

 

ПРВ МРАЗ 

 

Утрово 

Латиците на мојата 

омилена роза 

Се стегнаа 

Во грч главата 

ја спушти 

Со студена латица 

Како со мека рака 

лицето  

го скри 

И како засрамена 

Кон трнот  
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се припи 

Со земјата 

се сви 

 

УКРАДЕНО ДЕТСТВО 

 

Децата на војната се смеат со поглед 

Децата на војната носат ѕвезди во прамените 

Од заробената коса 

Децата на војната играат низ урнатините 

На градот кој им го украле 

Со својата игра ѝ пркосат на војната 

Децата на војната не мразат 

Но се жртви на омразата 

На оние кои ги предадоа 

Децата на војната веќе не се плашат од ништо 

Рафалите се придружна музика 

На нивното искинато детство 

Гранатите се огномет 

На играта „чик најди ме“ 

Децата на војната живеат од воздух 

Ја креваат глвата кон сонцето 

И веруваат во својата бесмртност 

Децата на војната знаат 

Како најдобро да се дружат 

Децата на војната ја делат 

Конзервата на пет дела 

И сите се исти 

Децата на војната се херои 

Кои мирот ќе ги моли 

На колена за прошка 

Децата на војната не сакаат да знаат 

Кои се нивни а кои наши 

Сите се туѓи 

Децата на војната не мислат 

Дека постои утре 

Тие го имаат денес 

И живеат денес 

И играат денес 

Утре е поим 

На кој тие немаат право 

 

Превод од хрватски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Емел КОСАР, ТУРЦИЈА (Emel KOSAR, TURKEY) 

 
Емел Косар е родена во Ескисехир. Дипломирала на турски јазик и книжевност, а во 

моментов работи во одделот за турски јазик и литература на Факултетот за уметност и 

наука на Универзитетот за ликовни уметности Мимар Синан. нејзината поезија и есеи за 

турксата литература се објавени во најразлични книжевни списанија. Има објавено 7 

книги поезија, но и повеќе книжевни истражувања, рецензии и критики. 

 

УДК 821.512.161-1 

 

СÈ ОКОЛУ МЕНЕ 

 

на грбот на коњот со цветна грива 

има солзи од времето на зумбулот 

растечкиот гнев на темнината чкрипи на мојата кожа 

ветерот: колабира навнатре 

водата: собира време 

земјата: мистериозниот начин во кој Бог 

ни го открива своето постоење 

моќта на сенките 

кој ја има огнената вага? 

 

 

АТЛАС 

 

Како го засакав 

тој твој глас кому не можев да му родам 

очите ти се соѕвездија 

рамењата како сводови 

ти се ладен здив од камени плочи 

твојот оган не се изладил сѐ уште 

твојата тишина која пишува на вода 

твојот гнев врзан за молња 

е неподнослив товар на светот 

Атлас – последниот замок на поразот 

 

 

ВАЛЦЕР 

 

Тагата што протекува од нашата историја 

се заканува на престолот на осамата 

уметност е да се одолее 

на сомнежот што ни ја глода смеата 

утеши ме со својата чистота 

украсен со мозаици твојот глас 
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обвива зрнца песок 

 не го влечете нашето уништено минато 

во проклета темница 

нека крилјата на смртта нѐ прегрнат. 

 

 
Превод од турски на англиски јазик:  

Јапрак Дамла Јилдрим 

Translated from Turkish into English:  

Yaprak Damla Yıldırım 

 
 Јапрак Дамла Јилдрим е родена во 1994. Дипломирала на Универзитетот во 

Богазичи на Менаџмент и западни јазици и литература во 2017.  Наречена е како млад 

поет од списанието Yasakmeyve. Нејзината поезија “ezmira” беше издвоена како 

исклучителна од Yaşar Nabi Nayır Poetry Youth Awards 2016, а нејзината песна “zan” 

прворангирана на Bayraklı “Peace” Poetry Award. Ја превела „The Atlas of Sorrow“ од 

Емел Косар на англиски јазик. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 

 

 
  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 205 

Џино ЛАЈНЕВЕБЕР,  ГЕРМАНИЈА                              

(Gino LEINEWEBER, GERMANY) 

 
 Џино Лајневебер е роден во 1944 година и работи како поет, писател и 

преведувач од 1998 година. Тој беше заменик во Советот за култура на Хамбург од 1991 

до 2015 година. Го водеше Здружението на автори во Хамбург (H.A.V) дванаесет 

години, за потоа да биде назначен и за почесен претседател во 2015 година. Во 

меѓувреме, шест години беше уредник на списанието Buddhistische Monatsblätter. Од 

2013 до 2020 година, бил претседател на Советот на писатели и преведувачи на три 

мориња (Three Seas Writers' and Translators' Council (TSWTC)), со седиште во Родос, 

Грција, а моментално е член на одборот на P.E.N. Центар за германски автори во 

странство. Има објавувено патеписи, биографии и поезија, и добитник е на бројни 

меѓународни награди за неговата поезија. Пишува на германски и американски 

англиски; од 2016 година преведува проза и поезија од англиски јазик. 

 

УДК 821.112.2-1 

МИРИС 

 

Зората 

паѓа во собата 

Мирисот на нејзината кожа 

Се меша со 

Мирисот на ноќните цветови 

Тој ги допира 

Речиси инстинктивно 

Нејзините нежни пупки 

Ги остри своите сетила 

Одгледувајќи 

Похотливи вкусови 

 

 

ЕНЕРГИЈА ШТО СЕ МЕНУВА 

 

Како молња 

Да те удрила од главата до петиците 

Течејќи по твоето тело 

Терајќи те да се запрашаш 

Дали нешто друго останало 

Освен енергијата 

Но, ти никогаш нема да знаеш 

Дали вратата до твоето срце се беше отворила 

Или твоето срце целосно го нема 

Дури и да одиш од планета до планета 

Пак ќе се прашуваш за енергијата 

Дали набрзо повторно ќе се промени 
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ПТИЦА 

 

Јас сум птица 

Без пердуви 

Пејач 

Без глас 

Не летам 

Не пеам 

Туку мечтаам 

Цел живот 

 

Јас сум дрво 

Без гранки 

Цвет 

Без цут 

Не растам 

Не цутам 

Туку мечтаам 

Цел живот 

 

Ако бев птица, пејач 

Дрво или цвет 

Немаше  

Да ги губам 

Своите потенцијали 

На тоа  

Цел живот  

Да сум човек 

 

МОЈАТА ДУША 

 

Ја оставив назад мојата душа 

Треба ли да ја почекам 

Или да се вратам по неа? 

Што ако таа ме очекува? 

Да се вратам ли? 

Можеби ме чека 

Но зошто да се вратам по неа? 

Замисли, се враќам назад и 

Ја сретнувам на половина пат 

Не, нема да се вратам назаф 

Нема ниту да ја чекам 

Не сум нејзин роб 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Олга ЛАЛИЌ-КРОВИЦКА, ПОЛСКА                           

(Olga LALIĆ-KROWICKA, POLAND) 
 

 

Олга Лалиќ-Кровицка е родена 1980 г. во Шибеник, Хрватска и е со полско-српско 

потекло. Дипломирала србокроатистика на катедрата за славистика на Јагелонскиот Уни-

верзитет во Краков, Полска. Почесен граѓанин е на царскиот град Сирмиум (Сремска 

Митровица) од 2014 г. и лаурет на наградата „Мисаоник“ за 2014 г. Автор е на околу 15 

книги поезија, драма и бајки. Преведувана е на повеќе јазици и застапена во антологии. 

Добитник на 15-тина книжевни награди меѓу кои: прва награда на полскиот поетски конкурс 

(Кросно, 2004), главна награда на Мелнички вечери на поезијата (Бугарија, 2006), „Златен круг“ 

за афирмација на српската сатира во светот (Белград, 2010), меѓународната награда „Naji 

Najman” (Либан, 2015), „Книжевна далга“ на „Струшките книжевни средби“ (Струга, 2016), 

Гран при за драма на манифестацијата „Битолски книжевни паметења“ (Битола, 2018), награда 

за преводи од полски јазик од Здружението на книжевни преведувачи на Црна Гора 

(Подгорица, 2020) и др. Превела повеќе поетски и прозни дела на автори од Полска и од 

Балканот. Се занимава и со фотографија, цртеж, сликарство и дизајн. Свои трудови изложувала 

на колективни изложби во Србија и Македонија. Живее и создава во Дукла, Полска. 

 

УДК 821.162.1-1 

АНАЛИЗА НА ДРВОТО ВО ДУКЛА НА КАРПАТИТЕ 

 

Дали сите луѓе на овој свет се зли? 

Бидејќи јас не знам... 

Не се препознавам себе си, ни тебе, ни тоа, ни она... 

Дали сите спиете, или јас се будам? 

Едното око поделено на две сѐ уште спие, 

другото око поделено на две почнува да опсервира... 

Постои едно мало дрво со тенко стебло. 

Расте во Дукла на Карпатите покрај човечкото проклетство. 

Неговите зборови се од снегулките на тивките чувства на Бог, 

а душата му е од сенката што се извишува кон небото...  

Зошто отсекогаш дрвото зборува и сака повеќе од човекот... 

Можеш да се потпреш на него во секој момент, 

бидејќи е искрено. 

Ако на луѓето им се гадат чувствата и не ја сакаат искреноста, 

ни дрвото исто така. 

Го труе чад од зградите во котлината, 

а тоа, верно на Бог, цело време - едвам, 

ама расте... 

 

ДОБРЕДОЈДЕ, СЕДРЖИТЕЛУ 

 

демоните убиваат 

дојде 

бидејќи Те повикав 
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давејќи се 

од нитките молитвени зборови 

влезе во моето срце 

најважно е дека тоа си Ти 

кога нема никој друг 

 

после Твоето доаѓање се разлетаа парчиња 

сѐ прскаше цела ноќ 

утринските мигнувања на очите 

воскреснувајќи 

го спасија новото лице 

 

благодарам што се наведна над мене 

љубовта Твоја победува ненадејно 

баш си прекрасен Седржителу 

 

ПИСМО ОД НЕБОТО 

 

Хммм, змеј, не, ќе ја запали волната на белината 

Лава, исто така не, ќе ги изеди перјестите облаци 

А слонче, кое го фаќа голема мачка 

Ааа, опасно е тоа, 

може да го фати пред да стигне, 

и што тогаш? 

Тогаш словенска самовила, гледај, ја распуштила косата 

Така убаво свири на флејта 

Не, ќе свири гласно и ќе те заболат ушите. 

Па тогаш што да ти испратам? 

Ааааааа, облаче со насмевка. 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

 

Translated from Serbian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Хозе ЛУПИЈАНЕЗ, ШПАНИЈА (Jose LUPIANEZ, SPAIN) 

 
 Хозе Лупијанез е поет, книжевен критичар и професор по книжевност. Има 

објавено над 20 книги од појавувањето на неговата прва книга Ladrón de fuego (Крадец 

на огнот) во 1975. Иницијатор е на различни културни друштва, списанија и книжевни 

антологии. Неговите дела се наградувани , преведени на многу јазици и објавени во 

бројни антологии. Најзначајните дела му се следниве: Arcanos – 1984, Número de Venus  – 

1996, La luna hiena – 1997, Puerto escondido  – 1998, La verde senda  – 1999, El sueño de 

Estambul – 2004, Petra – 2004, La edad ligera – 2007, Pasiones y penumbras  – 2014, Las 

formas del enigma  – 2021. Автор е и на многу антологии како и на: Las tardes literarias  – 

2005, Poetas del sur  – 2008, Páginas con alma  – 2017 и Cuaderno de Arneva  – 2021: Од 

2003 е член на Академијата за литература гранада и Латинско-Американската академија 

за литература.  

УДК 821.134.2-1 

 

БЕГСТВО 

 

На сред бел ден 

истрчавме кон морето, кон темниот 

бран на синилото и се лулавме, 

лесно ветерче и кратки пораки 

се ширеа во далечината или можеби  

се враќаа назад до црвеникавата слика 

на брегот без стапалки. 

На сред бел ден, нашите тела, 

примајќи светлина, 

потонуваа во безформната 

празнина без ѕвезди. Бели, 

препуштени да ги однесе водата 

или некој убав ритам 

или некој краток тек, 

и еве ги денес 

легнати засекогаш 

во немирната и напната 

должина на овој стих. 

 

СВРТУВАЊЕ 

 

Како попладнето 

коешто стави малечок 

бакнеж на твојата голотија, 

или сонцето што сјае на твоето стомаче; 

како попладнето што капе цело 

по твоите бели дојки; 

како попладнето јас запирам вчудоневиден 

пред твојот слаб и тенок глас 
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и се вртам околу тебе, 

како попладнето, 

го соблекувам овој кревет 

што сега демне во својата сушност 

во твојот делириум. 

 

БАСНА 

 

Кон отвореното море 

каде бујните води, сѐ уште топли, 

сјаеја од најубавата ѕвезда што ја познавам, 

го видов тој брод на кој и двајцата се љубеа, 

а бавно се случуваше. 

Таа ја стави сета своја искреност во него и радосно 

се обвитка околу неговата половина. 

Нејзината долга коса пловеше на сите страни на водата 

а нејзините темни раце нудеа се. 

Ги набљудував долго време 

сѐ додека не ми изгореа очите. 

 

 

НА АУКЦИЈАТА 

 

Попладнето помина како бавен блесок. 

Кучињата останаа да чуваат со лаежи и грчења. 

Воздухот  засвире за миг 

и урмите паднаа од палмите. 

Зад портата, последниот странец застана, 

зјапајќи во неговата зеница. 

Го видов од собата, 

како магла што се шири. 

 

ЗАВИСНИ ОД ЉУБОВ 

 

Се тркалам близу до тебе надолу, 

бевме некогаш сплетени, оган што гори; 

две голи тела што се тркалаат по долината, 

свежи и еластични тела повредени од љубов. 

 

Се сеќавам, нашите насмевки не ни пречеа, 

ниту пак капините што сакаа да ти ги изгребат бутовите. 

Не ни беше гајле за месечината, таа малечка сребрена паричка, 

не ни пречеше ни звукот на илјадниците  

штурци будни во ноќта. 
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Те љубев со леснотија, бидејќи ти го сакаше тоа, 

ти самата ми се подаруваше во твојата игра, непредвидлива танчерка; 

стегнато и тркалезно тело што ми гореше во рацете и одеднаш – тигрица со 

сенки на грбот. 

 

„Дојди овде“, реков јас пловејќи во твојата длабочина. 

„Дојди овде“, кога твојата душа ми ја касна усната. 

„Толку убави раце нема да можат да ме задржат“ 

и ме стегна уште посилно со колковите... 

 

Една августовска ноќ, со месечина во куќата на Девицата, 

полјанката ароматизира две споени тела... 

Таму горе урнатините се сјаен амблем 

на љубовта која сонува да биде вечна низ вековите. 

  
Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Арти ЛУШИ, АЛБАНИЈА (Arti LUSHI, ALBANIA) 

 
 Арти Луши (Либражд, 1985) е професионалец по политички науки и 

комуникации. Автор е на ХУМУС (2010), ГОДИНИ (2015), збирки кратки прози и 

раскази и на поетската книга БУТ И ЗДИВ (2020). Творештвото на авторот е објавено во 

повеќе антологии и културни списанија, внатре и надвор од Албанија. Моментално 

живее и работи во Тирана. 

 

УДК 821.18-1 

ПСАЛМ 

  

Ништо не започнува ако не заврши на Тебе, 

Ништо не може да заврши ако не започне од Тебе. 

И што е горе, слично на она што е долу? 

И што е долу, слично на она што е горе? 

А што има внатре во она што дише надвор? 

А што има надвор од она што дише внатре? 

Тоа си ти: Првата љубов, 

Првиот љубовен збор труби се до шестиот ден. 

И се молам секое чукање на срцето да биде обожување за Тебе. 

И се молам за леб секој ден, реки што течат, за здравје. 

И се молам за добрина, мудрост и правда. 

И се молам да им простиш на моите непријатели 

Дури и ако знаат што прават или што не знаат што прават. 

И се молам за чистота - со Здив, вода или оган, сеедно. 

За милост се молам, за трпение, смирување. 

Се молам да ми дадеш сила да се соочам со твоите искушенија 

И не лигави се по морални лавиринти измислени од влекачи. 

И се молам тие да не се ни приближат до нијансите на „Дрвото на животот“. 

Се молам дека можеш да откинеш од мојата 

Што била корен на омраза, завист, страв. 

Се молам за светлина. 

Се молам за утре да има една летаргија помалку 

Поема или столар повеќе. 

И на крајот, се молам некаде, на еден или друг начин 

Постојат повеќе души што ја објавуваат оваа молитва! 

  

  

  

ДЕЛФИНИ И НАЦИСТИ 

  

 Престани да ги гризеш ноктите ќерко. 

 Понекогаш е доволно да пушиш цигара 

 Во балконот и до првиот што минува 

 Да му посакаш само благослови. 
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 Легни малку. Ете така. 

 Замисли колку животи поминаа залудно 

 Од љубов и апатија. 

 Проклетството што го прогласи на тоа зајдисонце 

 Не ја собори сончевата кочија, 

 И не го наруши многу сонот на деспотот. 

 Ништо не се менува. 

 Ти сигурно не. 

 Опкружена со сладост на темнината 

 И депресијата, 

 Ги гледаш ѕвездите. 

 Знаеш дека е бескорисно да ги броиш, 

 Знаеш дека е бескорисно, тие да бројат твојата збунетост и лузни. 

Одеднаш посака печена пченка 

И малку добра ракија 

Но, ти не попушташ: 

Стапнуваш на работ, се насмевнуваш 

Потоа се превртуваш.  

 

Превод од англиски на македонски јазик:  
Сашо Огненовски  

 

Translated from English into Macedonian:  

Sasho Ognenovski 
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Алиција МИЊАРЕЗ РАМИРЕЗ, МЕКСИКО              

(Alicia MINJAREZ RAMIREZ, MEXICO) 
 

 Поетеса, преведувачка, пејачка, универзитетски професор, радио и телевизиска 

презентерка. Има добиено повеќе значајни награди и признанија како: Меѓународната 

награда Рабиндранат Тагоре во Индија 2022, прво место на Меѓународен поетски 

натпревар во Бугарија (2021), почесен докторат од Мешународниот форум за 

креативност и хуманост од Мароко и Друштво на илјадници умови од Мексико (2020), 

награда за достигнувања во културата во Перу (2020), Коби Рабиндранат Тагоре 

Нобелова награда (Индија, 2019), награда на Светскиот поетски натревар во Романија 

(2019), "Pride of the Globe" награда WNWU (Казакстан, 2018), признание на Poseidonia 

Paestrum,XXIV (Италија, 2018), посебно признание и медал на Меѓународната поетска 

награда Носиде, УНЕСКО (2015), ИВА Богдани, Албанија (2016) и многу други. Таа е 

автор, коавтор и преведувач на 19 поетски книги. Нејзината прва книга „ Cántico de Luna 

- Moon Chant“ на англиски и шпански е нагреадена со наградата "Hispanic Cultural 

Heritage" и се наоѓа во Конгресната библиотека во САД. Предговорот на книгата е во 

авторство на др. Ернесто Каан, добитник на Нобелова награда (1985). Нејзината поезија 

е преведена на 2о јазици и е објавена во над 300 меѓународни антологии и списанија. 

Течно зборува француски, англиски, италијански и шпански јазик. 

 

УДК 821.134.2(72)-1 

ТЕБЕ ТИ ПРИПАЃАМ 

 

На мојот сакан сопруг 

 

Тебе ти припаѓам... 

од бледата сенка на багремот 

до корењата на сонцето. 

Како ѕвездата што паѓа 

во празнината на соѕвездието 

и ги бакнува лалињата што пеат 

за нијадите на патот. 

 

Тебе ти припаѓам... 

Како суптилен бран на нечујна музика 

во ноќ од сребрена пена; 

Како што пророчката ѕвездена прашина 

го обзема делириумот на бршленот 

и го шири своето насмеано зеленило, 

Бара – и наоѓа 

Сок, плодови, есенција и месечина. 

 

Збор ли сум или зефир или свет во твојот поглед? 
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СИНИ ШЕПОТЕЊА 

 

Замрзнати капки дожд, 

Истураат поројни гласови 

Врз моето тело, 

Нека останат 

парчосаните незавршени мигови 

во густата ноќ на моите зеленила. 

 

Килибарните светла ја кристализираат 

Влажната калдрма. 

Слабо ветре чукнува тактилни зборови 

Во ајдучката трева на твоите усни. 

 

Ветерот поттикнува  

Помеѓу неговите гранки 

Изгубени-пронајдени копнежи 

Во индиго синото на твојот поглед, 

Додека светка тивката непроѕирност  

Ограничени сфери на сјајната вода 

Ми течат по лицето. 

Треба ли да чујам како ветерот ми го изговара името? 

 

Сини шепотења ги пеат 

песните на камењата. 

Продупчени проѕирности ги раствораат желбите 

додека каменот се стопува со огнот 

И морето – на хоризонтот. 

 

 

САМО ЉУБОВТА ЌЕ ОПСТОИ 

 

Само љубовта ќе опстои 

Кога ништо нема да остане, 

Кога сеќавањето ќе избледи 

како распрсната прашина на ветерот. 

 

Само зборовите мои ќе зборуваат 

за оваа љубов 

оставајќи стапалка 

во тишината, 

за потомците... 

За некои други времиња. 

Кога моето едноставно име 

Ќе биде избришано со текот на времето 

И зборовите ќе останат 
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врз исушените лисја 

 

Само мојата љубов за тебе ќе опстои 

Во твојата кожа од стих, 

Во твојата кожа од рима, 

На твојата прозна кожа... 

Над границите на вечноста. 

 

ЗЕМИ МЕ ВО ТВОИТЕ ТИШИНИ 

 

Многу воздишки во солзи 

Го трошат времето. 

Не сакам ветерот 

да го расее твојот здив 

ниту стиховите 

што ми ги палат бакнежите! 

 

Твоето тело 

е зелено мастило 

за целата моја поезија! 

Со месечината  

која се одразува на твојот грб 

толку мазен... 

толку чист... 

толку мој! 

 

Само земи ме  

во твоите тишини! 

 

Денес сите мои сништа 

ќе ги зачувам 

Утре 

Мојата душа ќе ти ги одземе 

Сеќавањата. 

 

Чекајќи го 

мигот 

кога ќе те прегрнам 

повторно. 

 
Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Абдулах НЕФЕЗ, ТУРЦИЈА (Abdullah NEFES, TURKEY) 

 
 Поет, писател, истражувач, собирач, редактор, издавач и активист. Студирал на 

Универзитетот Анкара во Д.Т.Џ.Ф. (Факултетот за јазик, историја и географија) и на 

Правниот факултет. Од 1957 година песните му се објавени во различни списанија. 

Издадени му се околу 11 книги и има редактирано над 200 книги. Во 1980 година добил 

награда за неговата прва книга за раскази.  

УДК 821.512.161-1 

СО ЉУБОВ 

 

Мојата  дудинка си ги истури последните лисја 

Натпреварувајќи се со оревот кој веќе стигна до небото. 

Наметливите бршлени зелени 

Прозорот ми е отворен кон небото 

Моите внатрешни врапчиња ми тресат крилца. 

 

Еден „човек“ без здив зборува 

„товар товар“ во продажба татковината. 

Во моите планини сијанур 

Бесплодно семе тече од моите реки. 

 

Не никнува зеленило туку отров од земјата. 

По пожарот мајка ми дава трајна клетва. 

 

Ќе дојдам на аукција, на тезгите деца 

Без престан продаваат, без престан продаваат. 

 

Ја гушкам мојта кутра надеж 

Темнина прска од зовриениот чајник. 

 

Со љубов издржувам, со љубов. 

Кон светлина трчам, со љубов. 

 

ЗИМСКИ ПЕСНИ 

 

Во далечните шуми ми вее главата. 

Северозападен, североисточен и бело завеан бурен ветер. 

Во невремето што се наближува еден чекор 

По еден чекор, болка наречен, крај на светот. 

Одеднаш се суши лисјето на моето срце. 

Таму - снег и гласови сув студ 

Таму - бело мачење и скулптури од мраз  

Таму - раце на децата и 

Луѓе со трнливи бради. 

Како калето што повторно паѓа 
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Упорно животот се вика: „Денес“. 

 

Сите мајстори изгубени, малтерите смрзнати 

На тезгите - остатоци од мрши. 

Боите сами се обојуваат од себеси. 

Мртви птици, биографии. 

 

  

За сите ЖЕНИ ПРОЛЕТЕРКИ: КРИЕ 

 

Мојата душа, 

Полна со жени кои 

Си ја отвораат шамијата 

Со скриен живот 

На усните 

 

Тие жени, 

Со запустени нозе 

Бледни овенети сонови  

Перат. 

 

Мајка ми 

Име е на сите пролети, 

Збеснетите води на татко ми 

Ги скротила засекогаш. 

 

Секое утро од рано 

Со ставена рака  

На срцето, 

Загушена во  

Кратки љубовни моменти. 

 

Недостасуваат ладните води 

Животот во самотија 

И уморот 

Само за нив е својствено 

Бидејќи 

Тие се како  

Затворена врата со резе 

На животот.  

 
Превод од турски на македонски:  

Филиз Мехметоглу 

 

Translation from Turkish into Macedonian:  

Filiz Mehemetoglu  
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Мансур НОРБАКАШ, КАНАДА                                

(Mansour NOORBAKHSH, CANADA) 

 
Мансур Норбакаш е поет и писател кој пишува и објавува книги и на англиски и на 

периски јазик. Неговата книга составена од една песна “In Search of Shared Wishes” е 

објавена во 2017 година. Во своето творештво се обидува да биде гласот на слободата, 

човековите права и екологијата.  Ги претставува современите канадски поети на 

седмичното персиско радио (https://persianradio.net/poets/ или https://t.me/ottawaradio) 

Неговата поезија е објавувана во “WordCity Lit. (https://wordcitylit.ca)”, Verse Afire, 

Parkland Poets, неколку антологии и на многу други места. Дел од неговата поезија е 

преведена на грчки, португалски, шпански, српски, македонски и кинески јазик. По 

професија е електричен инженер, а со своето семејство живее во Торонто, Канада. 

 

УДК 821.111(71)-32 

И СÈ УШТЕ ГОРИ 

 

Јас и мојот колега бевме во Рим, Италија во средината на деведесетите 

години. Патувавме како инженерски тим во рамките на еден Ирански проект. 

Војната меѓу Иран и Ирак имаше завршено и некои индустриски проекти беа 

повторно почнати во Иран. Само што стигнавме и се сместивме во нашиот 

хотел, мојот колега, кој ќе го наречам Хипокрит, почна да ми кажува дека сака 

да пие и да се забавува за време на нашиот краток работен престој во Рим. Иако 

беше смешен кога глумеше пред нашите шефови или другите колеги од работа 

дека е прибран и примерен, знаете на што точно мислам... 

Една петочна вечер кога се вративме во хотелот, рече: „Ова е наш викенд, 

ајде да излеземе во некој бар, ова е наше слободно време, зошто да не?“ 

Тој знаеше дека јас ретко пијам. На крајот, отидовме во еден бар блиску до 

хотелот. По неколку пијачки, настојуваше да одиме на некое друго место. Се 

обидов да го задевам велејќи му дека треба да одиме во Кампо де Фјори. 

„Каде е тоа?“ – праша Хипокрит. 

„Тоа е едно многу убаво место и токму таму Џордано Бруно беше жив 

запален, “ – реков, но Хипокрит не ми поверува мислејќи дека се шегувам. 

Почнав да му раскажувам за Џордано Бруно и за Мрачното доба. Реков: 

„Ваквите луѓе беа жртвувани за да нѐ научат како да мислиме“. 

Тој сѐ уште мислеше дека се шегувам, и покрај тоа што бев сериозен. Го 

напуштивме барот зборувајќи за Кампо де Фјори, Џордано Бруно и Мрачното 

доба. Му изнакажав сѐ што знаев за хуманизмот и за историјата на 

филозофијата, а јас засрамувачки мислев дека многу знам. 

Стигнавме до киното. Најверојатно сме разговарале сериозно и гласно на 

персиски, бидејќи му привлековме внимание на еден човек кој закачуваше слики 

на таблата пред киното. 

Се сврти кон нас и иронично ни рече на персиски: „Господа, смирете се“ 

како покана за разговор. Личеше на Омар Шариф од д-р Живаго, и затоа ќе го 

наречам Омар Шариф или д-р Живаго; а вие како сакате викајте го. Кога 

почнавме да разговараме, сфатив дека Омар Шариф беше преморен и бараше 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpersianradio.net%2Fpoets%2F%3Ffbclid%3DIwAR0HFwcUWjR2rp-6Q8ruj1o6nbXSIdEJW8BzvxFaZqaAbSpdpzL5l8kVbJw&h=AT3KDERchXmVNOIsyHZRB15Wj7eHsw12rpahimP4YnJxgvfs1dQ1ayLsoroblBP3w1cTz2VrivOb3xBKiYhJONil7-_R5fvWSM8n6b5aApGVU_BjMkv-pqGmD04iEyAmYPo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fottawaradio%3Ffbclid%3DIwAR2gdyUapB8zWfqHA_kwIsOTkYbYSsmfYgIIeFgsZWzos2_LDMpwedPCpOA&h=AT3KDERchXmVNOIsyHZRB15Wj7eHsw12rpahimP4YnJxgvfs1dQ1ayLsoroblBP3w1cTz2VrivOb3xBKiYhJONil7-_R5fvWSM8n6b5aApGVU_BjMkv-pqGmD04iEyAmYPo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordcitylit.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Kj5xZP1QPGyZjjJMPpdcNGE5LOX6MfPzCymxZl_RoDnmlgld6nmkzdIc&h=AT3KDERchXmVNOIsyHZRB15Wj7eHsw12rpahimP4YnJxgvfs1dQ1ayLsoroblBP3w1cTz2VrivOb3xBKiYhJONil7-_R5fvWSM8n6b5aApGVU_BjMkv-pqGmD04iEyAmYPo
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начин да се одмори по долгиот работен ден. Набрзо, тој сакаше да си оди, па 

рече дека му завршило работното време, а и дека треба да побрза за да посети 

некој свој болен роднина.  

Сепак го замолив да нѐ однесе до Кампо де Фјори, и онака му заврши 

работното време, а ние секако ќе му платиме за превозот. Јас седнав на 

совозачкото место, а Хипокрит на задното седиште. Хипокрит, очигледно пијан, 

го замоли Омар Шариф да нѐ однесе на некое место каде што ќе можеме да 

уживаме, а јас бев заинтересиран да научам за животот на Омар Шариф, зошто 

морал да го напушти Рим и слично. Но сфатив дека тој се воздржува да зборува 

пред Хипокрит мислејќи дека го шпиунира. 

Кога го прашав Омар Шариф за неговиот живот, наместо да одговори ме 

праша: „Зошто се интересираш за Кампо де Фјори?“ и повторно се обидов да го 

импресионирам со сѐ што имав прочитано. 

„И јас имам прочитано некои од тие книги... Бев комунист... Избегав по 

1980... Можеби си слушнал за тоа време.“ – рече Омар Шариф. 

Јас сакав повеќе да научам, но тој не сакаше да продолжи. По неколку 

прашања и по неколкуте обиди да го релаксирам почна нејасно да зборува; 

Разбрав дека бил студент, но морал да избега од Иран поради својата идеологија 

и поради своето учество на протести со други студенти од универзитетот против 

рестрикциите воведени од религиозната револуционерна влада. По неколку 

тешки месеци, за среќа, пристигнал во Италија. Сега работи како човек за 

поправка на ситни работи на различни места, а неговата работа во киното беше 

најчиста. 

„Твојата енергија“, рече, „кога зборуваше за Мрачното Доба ме потсети на 

тие денови по 1979 во Иран и политичките расправи со моите пријатели“. 

Неговите политички активности биле ограничени на дистрибуција на некои 

весници и учество во политички собири. Тоа биле сите политички активности 

кои ги преземал во  Иран или било каде. 

Потоа пак ме праша: „Зошто сакате да го видите Кампо де Фјори?“ 

Му објаснив дека сакам да му ги отворам очите на Хипокрит, но тој само ми 

одговори со цинична насмевка. 

По долго возење стигнавме до едно место кое не изгледаше дека е многу 

убаво или удобно во една улица полна со апартмани. Ја паркира колата и ни 

рече: „Следете ме.“ 

По долгото искачување на едни скали стигнавме до еден многу мал стан. Ја 

отвори вратата и влеговме. Станот беше исполнет со мирис на треска и болест. 

Една многу болна и слаба жена лежеше на креветот горејќи од силна треска. 

Омар Шариф рече: „Еве, ова е Кампо де Фјори... и Џордано Бруно што 

гори... видете... тој сѐ уште гори“. Неколку копии од една книга на странски 

јазик која не можев да ја прочитам беа наредени покрај креветот на жената. 

„Која е таа?“ – прашав додека посегнував по една од книгите. 

„Таа е бегалец од Балканските војни. Нели знаеш дека брутална војна се 

води таму? Таа беше писател и успеа да избега од таа брутална војна помеѓу 

бившите комунистички војски... исто како и јас што бев студент комунист кој 

успеа да избега од една религиозна земја“. 

Хипокрит беше силно вознемирен и викна налутено по мене: „Брзо да си 

одиме од тука.“ 

Но јас сакав повеќе да научам. Ја погледнав книгата, зелена корица со слика 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 221 

од таа жена на предната корица. За неколку секунди си мислев дека се давам во 

ништожност. Дека течам никаде. 

Хипокрит се упати кон скалите укорувајќи ме и излезе на улицата. Сакав на 

Омар Шариф да му дадам пари, но тој тажно ме погледна. Се засрамив, но се 

прибрав и реков: „Сакам да ти платам за оваа книга... Сакам да си купам 

примерок.“ 

„Не можеш да ја читаш, а не можам ни јас, зошто би сакал да ја купиш?“ – 

рече Омар Шариф. 

„Сакам дури две книги да купам, една за мене и една за колегата,“ – реков. 

Омар Шариф погледна низ прозорецот и рече: „За него? Книга?“ 

Кога и јас погледнав на улицата видовме и двајцата како Хипокрит повраќа 

во една канта за ѓубре. 

Го напуштивме станот. Омар Шариф беше подготвен да нѐ врати назад во 

хотелот, бидејќи беше далеку од тука и тешко ќе ни беше сами да се вратиме 

доцна во ноќта. 

„Што ќе биде со таа болна жена?“ – прашав, а тој ми објасни: „Ќе спие таа 

дури јас да се вратам“. 

Откако исповрати, Хипокрит почна да ме укорува: „Ми ја уништи ноќта... 

Кампо де Фјори... Кампо де Фјори“. 

Во колата, Хипокрит се нишаше лево-десно на задното седиште икајќи 

постојано. 

Омар Шариф само брбореше, најверојатно затоа што сакаше да има интимна 

комункација. Зборуваше за бегалците од Балканот: „Не верувам повеќе во 

комунизам, а не верувам исто така во ниту една религија. Најверојатно сѐ што 

сакав како студент за време на деновите на револуцијата беше правда која не 

можев никаде да ја најдам.“ 

Помеѓу икањето, Хипокрит се нервираше дека му ја уништив ноќта 

постојано повторувајќи: „Кампо де Фјори... ама ноќ! Кампо де Фјори... ама глуп 

пријател!“ 

Чувствував дека седам помеѓу два уништени животи, два уништени света, 

едниот ја возеше колата, а другиот се лулаше на задното седиште барајќи забава. 

Чувствував дека седам помеѓу една личност која постојано си ги мелеше 

зборовите и друга која се дереше и икаше. Почна да роси. 

По долга пауза Омар Шариф ме праша: „Дали... сѐ уште сакате да одите до 

Кампо де Фјори?“ 

Не одговорив, немав одговор. Наместо тоа, ги затворив очите за да не морам 

да ги гледам силните улични светла кои кон нас се упатуваа смачкувајќи се на 

шофершајбната низ дождовните капки и ноќната темнина.  

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translation from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Сафета ОСМИЧИЌ, ХОЛАНДИЈА                              

(Safeta OSMICIKJ, HOLAND) 

УДК 821.163.4(497.6)-1 

ПОИНАКВА 

 

Знаеш, и во тоа време  

Кога најдобра шнајдерка мајка во маалата ни беше 

А татко често надвор заминуваше  

И секогаш пијан од чаршија сс враќаше 

 

Од сите нивни шест деца 

Јас секогаш поинаква бев 

 

Не се разликував од нив по убавина 

(Таа секогаш ми недостасуваше) 

Туку по очите во кои секогаш солза се криеше 

 

И кога од радост блескаа тие 

во мене поезијата се раѓаше 

 

 

НА ДОЖДОТ 

 

Под стреата од рамењата твои 

Се кријам од небесниот плач. 

Со кадифето на погледот ме покриваш 

И со врелината на љубовта  ме грееш, 

Тивка и изѕемнета. 

Рацете мразни под џемперот ти ги скривам, 

В пазувата топла. 

Во јакната твоја ме прегрнуваш 

И до себе ме прикопуваш. 

Темето со брадата ми го чешкаш 

И здивот врел во косата моја го издишуваш. 

Гушнати цврсто 

Му пркосиме на дождот. 

 

Превод од босански на македонски:  

Борче Панов 

 

Translation from Bosnian into Macedonian:  

Borche Panov  
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Илир ПАЈА, АЛБАНИЈА (Ilir PAJA, ALBANIA) 

 
 Илир Паја дипломирал на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Тирана. 

Автор е на три поетски книги, кои наидоа на добар прием кај читателите и книжевната 

критика. Покрај поетската дејност во својата земја, неколкупати дебитирал дури и во 

странство: во 2011 година дебитирал на книжевната средба „Медитеранска поетика“ 

(Италија), додека во 2013 година заедно со албанскиот сликар Алфред Милоти имал 

заеднички настан во Рим (поема - слика) во чест на 150-годишнината на австрискиот 

уметник Густав Климт. Илир Паја е активен и во албанскиот книжевен печат. 

 

УДК 821.18-1 

...ЧЕКА ТАМУ, НАДВОР 

 

Уморен, навлечен во вените на ветровите, ослабен, 

скршен до сржта на коската, 

се џвака низ мистриите и скелињата на конструкциите 

Ако рајот мора да се заглави во кабина од лифт ... 

Растегнувајќи се себеси таму, под земја... 

Дождовите се излеваат врз него како саможртва од височините на сливот. 

Во невидливоста на телефонските кабли 

човечкиот глас не е колван како што прават птиците... 

                        

Скока од облаците како витез, 

Слегува од нивната подлога како есен ... херојот Дон Кихот  ... 

На рамениците става наметки од дрвја. 

Ги крие дланките во дождовите ... 

Знам, дека лисјата не се ниту добротворни цели... 

 

Човекот „си ги врзува“ нозете со врвки, како раце избркани од телото. 

На полето, стоговите сено се мажественост на ударите, затоа што земјата се 

намалува како бебе. 

Ледената белина се шири во самракот... 

Тие се небесни мускули смртно овековечени. 

 

Рајот чека таму, надвор... 

Дури и сензуалноста е невидлива 

дадена надвор од измамата на Тартиф и страста на Дон Жуан, 

но таа во височините останува жена. 

Рајот е забавувач на сите очекувања... 

Но, човекот сè уште гоотчукува рајот 

сетила по клипови - тие птици за отстрел ... 
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КРАТКА ПЕСНА ЗА ЕДНА СЕЗОНА 

 

Пролет е. 

Никаде не се слуша гласот на непријателствата! 

Гостопримството е лажица полна рај со голтки роса. 

Во небесата, ѕвездите почнуваат да ја бараат оваа неотстранета ноќна кошула 

Гасеницата безвучно го копа рајот над почвата 

Ѕвездата изгледа како бубачка што свети како самовила. 

Пролет! Април ја затемнува веѓата на Месечината. 

Се криви како затемнување, небесно тело што седи 

На колена од полињата исполнети со носталгија 

Во грлото на првите ластовички. 

Ноќите се приближуваат со рацете на букетите каде што меѓу ливчињата и 

ѕвездите, 

Прстите го бојат воздухот со врвовите на поленот. 

Земјата спие на другата страна, превртена изорана. 

Отворените лузни само се исполнети со ветер, како брегот со брановите. 

Сега, сонцето мириса на печен леб. 

Цветовите и ливчињата како пред пловида го повикуваат ветрот да биде нивни 

брод. 

Во градината, бубачките што молчат играат криенка-миженка 

Додека децата ги тресат гранките на деновите подолго од пред да се вкуси 

овошјето. 

Сите мажи би сакале да се шуми од цврсти дрвја. 

Како што ветерот како жена ги привлекува до корен 

А небото ги обојува ѕвездите со нивното смолесто искушение 

Пролет! Смолата, оваа твоја крв 

зашто небото е плодна почва 

Пролетта го крои вишокот на небесните гранки... 

 

Винова гранка е скршена како човечки екстремитет по несреќа... 

Татковите дрвја во градините ги испитуваат последиците на внуките и внуците 

што мигрираат низ цврстата земја. 

Паднати, низ нивното паѓање во корените изгледаат како копнени коски 

Кои сè уште веруваат во воскресението. 

Но, дрвјата не можат да бидат замоци што мора да бидат големини и освоени. 

Време е да ги исечете долгите зимски нокти. 

Како рацете на туторите што оплодуваат голи дрвја без рај 

Месечината ги скратува непотребните ноќи. 

И човечкото тело доаѓа во битието во утринските часови пресечена гранка 

скастрена до коските на Месечината 

Овие исечени сезони 

Денот се издигнува мрзливо низ небото. 

Човештвото сè уште не го облекла небото. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Сашо Огненовски  

Translated from English into Macedonian: Sasho Ognenovski 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 225 

Аарон ПАРОДИ, КОЛУМБИЈА (Aaron PARODI, COLUMBIA) 

 
 Аарон Пароди (Фонсека, Ла Гуахира, Колумбија. 1966) е јавен администратор 

дипломиран на Вишата школа за јавна администрација (ЕСАП). Тој е независен писател, 

директор на весникот Фронтера Абиерта (2005), основач на списанието Pan de Maíz (2010), 

коавтор на книгата „Лос Пароди, пишување четири генерации“ (изд. Papel y Lápiz, 

Колумбија, 2020). Пароди е неуморен и бунтовен човек кој решава да ги спои своите 

страсти: социјалната борба и литературата создавајќи ја, во 2020 година издавачката куќа 

Papel y Lápiz. Тоа е проект кој собра повеќе од стотина латиноамерикански и европски 

автори. Тој цврсто верува дека преку уметноста може да се постигне свет со правда и мир. 

УДК 821.134.2(862)-1 

ЈАС СУМ ТОЈ 
 

Јас сум човекот од приказната која никој нема да ја раскаже 
Талкач без судбина или вечна слава 
Понижен од многумина, закопан со заслуги 
Во замрзнатиот гроб на заборавот и незадоволството 
Јас сум борец без борба, сонувач 
без соништа. 
 
Јас сум отпадокот од фетишизираното општество; 
Невидлив, бесполезен, игнориран од сите. 
Јас сум гнилата материја што лази 
по тие залудни кривини на сочувството, 
Вечно жалам за мојата бедна реалност. 
 
Јас сум човекот по кој никој нема да заплаче 
никој не ќе заплаче по моите бедни белузлави коски 
изглодани од болниот ефект на напуштањето 
и патетичните идеи за подобар свет. 
Јас сум тоа што останува од апсурдната логика. 
 
Јас сум човекот кој не го знаеш или не сакаш да го знаеш, 
Кој љубеше, а не беше љубен, 
кој им служеше на сите, а за него на никој не му беше гајле, 
Оној кој со подбивна утопија 
го градеше својот трагичен крај над хоризонтот на ништожноста. 
 
Ти уживаш без воздржување во мојата мизерија, ги проколнуваш моите 
халуцинации 
Ја камшикуваш моја рационалност со празнотијата на твојата душа 
Ја уништуваш мојата сушност или тоа што сакам да биде моја сушност 
Ме уништуваш со твојот немилосрден поглед. 
Јас сум човекот кој умира 
секојпат 
кога ти ме напушташ. 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска  
Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Зоран ПЕВЕЦ, СЛОВЕНИЈА (Zoran PEVEC, 

SLOVENIA)  

 Зоран Певец (1955 год. Целје) е поет, критичар, есеист, уредник. Магистрирал 

словенечки студии на Филозофскиот факултет во Марибор, а докторирал на Филозофскиот 

факултет во Љубљана, исто така на словенечки студии. Тој е потпретседател на Друштвото 

на писателите на Словенија, главен уредник на литературната ревија „Поглед“ и член на 

редакцијата на поетската и поетската ревија „Поетикон“. Објавува песни и есеи во сите 

значајни списанија во Словенија. За своето творештво има добиено значајни награди. 

Објавени книги: збирки песни „Orbis pictus“, „Записи за заборавените“, „Под силиконското 

небо“, „Маж во собата“, „Во одредена точка“, „Тоа не е Мишел Фуко“, „Хасидски пејач“, 

„Како да се стане никој“ и „На масата на објективизмот“. Неговите песни се објавени во 

антологија на словенечката поезија на италијански и чешки јазик. Напишал прирачник за 

пишување поезија „Како да се направи песна“ (2006), а објавил монографија за 

словенечката урбана поезија. Живее и работи во Целје. 

УДК 821.163.6-1 

ДА СЕ МИСЛИ ЗА… 
 

(да се мисли на тебе) 
(со широко отворен прозорец) 
(да се мисли како со интонацијата на желбата 
Повеќе сме предци отколку наследници) 
(да се мисли) 
(на мирисот на твојата слатка топлина) 
(да се мисли) 
(на  мислите нежни 
На девојките нетрпеливи и исончани) 
( да семисли) 
(на улицата) (само што некој го потпевнува 
Лоу Рид за Едгар Алан По) 
(да се мисли) 
(на опседнатоста со тебе) 
(самотијата) 
(во собата се смрачува) 
(да се мисли) 
(на средба со годините) 
(да се мисли) 
(тивко) (ТИВКО) 
(д се мисли) 
(нереалност) 
(анксиозност) 
(како кога ќе ми ставиш збор во уво наместо јазик) 
 

тоа не е поправка на ѕидови 
 

тоа не е Поправка на ѕидот на Роберт Фрост 
камената бариера е таму уште од дамна 
       ѕидот на границата на очите 
полека, но постојано до него расте даб 
а ние како и оградите наши старееме со него 
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тоа не се букви кои сè тивко набљудуваат  
ништо не размислуваат и не ги тргаат 
       големите светли фрагменти 
кога еден млад човек се потпира на ѕидот 
и со нож си го врежува името во стеблото 
 

тоа не е даб кој расте ни човек кој старее 
постои само поглед кој малку се мами 
       и мисли дека утре се ќе изгледа исто 
кога некој друг би го пресекол дрвото 
со неговото име 
 

тоа не е Азра 
 

тоа не е Азра и хитот на Штулиќ 
BalkaneBalkaneBalkane moj 
       на грбот од поранешната држава 
со морскиот брег 
со морето од бранови со јужен акценT 
 

ова не се изгубени со брзиот чекор  
на бегалците и бавната приказна 
на народите кои се караат 
за премолчената прифатливост 
за контурите на насилниот заборав 
 

тоа не е жена со коса црна како јаглен 
што носталгично те гушка 
кога после многу години ќе се вратиш во Ќуприја 
а ќе се загледаш во брат ти без ѕвездата на чело 
со малку сиви поткастрени мустачиња под носот 
 

тоа не е метафора на погледот 
тоа не е метафора на погледот 
прозевен дел од трпението 
гниење на изи 
огледалата по ѕидовите се 
влезни патишта во субјективната деституција 
сегмент на бившата сестра на милосрдието 
кој се грижи за секојдневните рани 
       во нив со острицата на јазикот црташ споменик 
вжарен знак на клиторисот 
запрепастен од белината на ѕидовите 
седиш заѕидан в соба  
в раце земаш кист и хартија 
црташ врата 
ја залепуваш сликата на ѕидот 
ја отвораш вратата и излегуваш во светот 

Превод од словенечки на македонски јазик: Борче Панов  
Translated from Slovenian into Macedonian: Borche Panov 
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Лена ПЕТРОВИЌ, СРБИЈА (Lena PETROVIĆ, SERBIA) 

 
 Лена Петровиќ е родена во Белград. Студирала право во Белград, а потоа во 

Вашингтон, САД. Работела во центарот за човечки права и на бегалците им пружала 

бесплатна правна помош. Со уметниците од Германија го копродуцирала билингвалниот 

радио колаж Потстанари којшто е емитуван на Радио Т во Кемница. Како Фулбрајт 

стипендистка заминува во Вашингтон каде што и сега живее и работи. Песните и 

песните во проза и с еобјавувани во списанието за поезија Енклава и на порталот 

Страни. Моментално ја подготвува својата прва поетска збирка. 

 

УДК 821.163.41-1 

ПАНОВАТА ПОВОРКА 

 

Го следам Пан. Дрдори и мавта со роговите. Тврди дека мајка му имала 108 

љубовници. Ја потпирам главата на смреката и ја целивам кората. Во допирната 

точка, тој го засекува дрвото. Од засеците течат новите ринфузни години. Ја 

посакувам жолтата манија на летото. Есенското самоповредување. Зимската 

самотија. Раздразливоста на пролетта. Пан лаже дека сме безбедни во шумата. 

Од компостот ѕиркаат јарешки папки и лежалки за умирање. Ги слушам 

сирените на пожарникарската кола. Го следам Пан. Не носи стампедото. И 

двајцата ризикуваме. И двајцата сме queer. 

 

 

АПСОЛУТНА МОНАРХИЈА 

 

Мајкл Џексон бега од гилотината 

им дели крофни на сиромашните. Во пластична ќеса ги меша  

аналгетиците со флуидни идентитети. Амбасадорите на добрата волја 

полудуваат по таа емулзија. Далтонистите ја гледаат како мајонез. 

 

Мајкл има очи од плексиглас и чувствителен нос. 

Потребни му се непријатни мириси. Собира исечоци 

од црни хроники. Со денови плута по мочуриштето на својот ранч.  

Со Ворхол спие во хипербаричната комора. Исус му ја фенира косата. 

 

Мајкл никогаш нема да абдицира. Краде пепси од зомбите. 

Го чува магацинот со гумени бонбони. Знае дека уникатите  

не постојат. Зашто се што допре неговата свита 

постанува популарен бренд. 

 

Превод од српски на македонски јазик: Сашо Огненовски  

Translated from Serbian into Macedonian: Sasho Ognenovski 
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Рошел ПОТКАР, ИНДИЈА (Rochel POTKAR, INDIA) 

 
 Рошел Поткар е прозаистка, поетеса, критичарка, кураторка, уредничка, 

преведувачка, сценаристка и емитувачка на онлајн програми. Нејзиниот поетски филм 

“Skirt” се емитува на Shonda Rhimes’ Shondaland. Меѓу нејзините поетски книги се и: 

Four Degrees of Separation и Paper Asylum . Има објавено и книга со кратки раскази: 

Bombay Hangovers (достапна на Амазон). https://rochellepotkar.com/ 

УДК 821.214-1 

БОЛЕН КРЕВЕТ 

 

Не сеќавајќи се на спиењето или зимата на нејзината кожа 

таа задремува и се буди, земајќи ја твојата треска само со една единствена мисла 

со крпите натопени со солена вода на твојот грб и на твоето чело 

како мапа за некоја далечна дестинација 

раширена  

на хипнотичкото патување со воз. 

 

Ти луцидно се сеќаваш, на старата временска машина 

од еден стрип, од една видео игра, 

голтајќи ја горчливата таблета на полната месечина, 

тежината на боцкавите вжештени ѕвезди, отечени универзуми, 

летни паѓања и издигнувања преку твоето тело. 

 

Бликајќи пот, 

и двајцата ја преминувате реката на ноќта 

во која тивко се вари времето преку нејзините искинати очи, 

лупејќи ја живата од твојата пожолтена кожа. 

 

Утрото се топи на својата бледо-сина полица 

додека таа го турка низ нејзиното грло изгрејсонцето во форма на јајце 

за да може да продолжи со ден 2 

од мајчиниот маратон против вирозата, 

 

додека инхалираш застоена колонска вода од твојата кошула, во кафезот за 

птици на твоето изнемоштено тело. 

  

ПРЕДАВАЊЕ 

 

Кога јас би била држава, ти би бил новинар 

И бидејќи ти не си празноглав дечко кој ќе се задоволи со површна и брза вест 

туку истражувачки посветен идеалист 

Ќе те застрелав на улица  

и ќе те оставев да искрвариш. 

 

Ако јас бев држава, а ти мој новинар 

https://rochellepotkar.com/
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ќе се случеше граѓанска војна, многу револуции – 

промена на влади. 

Ќе те затворев 

и ќе те чував на смотра. 

 

Ако бев држава а ти мој новинар 

Ќе играв игра Чекај и набљудувај 

за да видам кој го носи на себе другиот 

лишен од сон како во рускиот експеримент без спиење. 

 

Но колку повеќе зјапаш, толку поубав другиот станува, се сеќаваш нели? 

Многумина поминаа низ подрумот на мојот ум 

но малкумина низ подрумот на моето срце. 

 

Јас прва ќе трепнам. 

Ќе се предадам и ќе преминам 

од диктаторство во демократија. 

 

Ако јас бев држава а ти мој новинар 

Ќе ти дозволев слободно да известуваш во медиумите 

 

за да го променам лицето 

на целата нација. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЈА 

Тој отпрво беше змија и беше вљубен во неа – една женска змија. Откако 

се измитари стана желка, па сретна друга женска желка и се заљуби во неа. Кога 

му дојде време да го фрли оклопот по повеќе години, стана четириножно 

животно, црни точки му излегоа низ крзното и тој се претвори во леопард. Се 

движеше така низ џунгли, савани, пустини, неба, океани, воздух, земја и под 

земја, менувајќи се и менувајќи се и заљубувајќи се одново во нови женски 

видови. 

Љубовниците што ги остави зад себе не се променија. Тие беа тоа што си 

беа. Истите. Беа индивидуалци, така речи, но сега беа со скршено срце и полни 

со омраза кон него – за тој кој си заминал среде, понекогаш, страсното водење 

љубов. 

Немаа претстава како е да се живее толку многу животи во само еден 

живот како што тој живееше. 

Без да направи пауза меѓу преродувањата од комарец па сѐ до човек. 

Понекогаш еволуцијата и развојот се многу брзи, благословите и 

клетвите се измешани и се Едност. 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translation from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska  
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Ева РАДОМСКА, ПОЛСКА                                               

(Eva RADOMSKA, POLAND) 
 

 Ева Ева Радомска е родена во 1948 година во Џержоњов, на Долна Шлезија, 

Полска. Дипломирала на Правниот факултет на Универзитетот во Вроцлав. Долги 

години работи во Вроцлавскиот магистрат. Пишува поезија, сатира, афоризми и раскази. 

 Објавувала во списанијата „Karuzela” и „Szpilki”, на полски јазик и во 

списанието „Svitak” на српски јазик. Била лауреат на повеќе конкурси. Објавила повеќе 

книги со афоризми, поезија и проза, како и една книга поезија на српски јазик („Pesme iz 

prvog točenja“, Свитак, 2019 г.). Живее во Варшава, Полска. 
 

УДК 821.162.1-1 
 

ЗА ДЕЛИКАТНОСТА НА ПРИЈАТЕЛСТВОТО 

 

Пријателството е како птица 

Двокрилна 

То ест со две крилја 

И една глава 

За пријателството на двајца 

Баба гаташе 

Понекогаш е полно со горчина 

А понекогаш волшебно 

Две глави како една 

Мислат исто 

Но крилјата поинаку мавтаат 

Бидејќи секој е посебна личност 

Најдобро е кога устите се повлечени 

И јазиците најмалку зборуваат 

Секој збор кога е врамнотежен 

И устата ја чува тајната! 

Затоа што пријателството би се завршило 

Доволен е само еден нелојален збор 

Пријателството е многу волшебна работа 

Но кога се гледа чесно! 
 

Превод од полски на српски јазик: 

Милијан Деспотовиќ и Олга Лалиќ Кровицка 

Translated from Polish into Serbian: 

Milijan Despotović and Olga Lalić-Krowicka 
 

Превод од српски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

Translated from Serbian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Кешаб СИГДЕЛ, НЕПАЛ (Keshab SIGDEL, NEPAL) 
 

 Кешаб Сигдел роден е 1979, во Мајнапохар, Бардија, Непал. Toj е креативен 

писател, уредник и преведувач. Автор е на поетските книги Samaya Bighatan (Распуштање 

на времето, Катманду, 2007) и Colour of the Sun (Словенија, 2017). Уредник е на 

Антологија на современата непалска поезија (Big Bridge, САД, 2016), ккао и на 

книжевните списанија Nepalese Clay и Rupantaran. Неговото неодамнешно преведувачко 

дело е Shades of Colors, коешто е англиски превод на домородна непалска поезија објавена 

од Непалската академија. Тој е член на Меѓународниот координативен комитет на Светско 

поетско движење. Добитник на златен медал Bhanubhakta од Министерство за култура на 

Непал, во 2014; награда за литература Rock Pebbles (Индија, 2018), како награда за 

литература Youth Year Moti од Национален младински фонд, во 2018. Предава поезија и 

културолошки студии на Катедрата за англиски јазик на Универзитетот Трибхуван. 

УДК 821.214.43-1 

БОЈА НА СОНЦЕТО 

 

Ќерка ми е целосно внесена во обојување на сопствените мисли 

Нејзините прстите неуморно 

Се движат низ цртежите 

на картонската хартија. 

 

„Која боја е сонцето?“ размислува - 

Жолта, портокалова или темноцрвена- 

Кој знае? Бојата на сонцето? 

Таа зема боичка и пред да почне да бои 

се обидува да ја наостри; 

Врвот се крши повторно и повторно... 

Тоа само & ги изострува нервите. 

 

Иритирана, збунета, 

Ја крева главата и полека ја врти малку надесно, 

ме погледнува збунето, 

Нејзините очи ми кажуваат сѐ што чувствува 

за мене; Но, никогаш не сум обоил 

Сонце, знаеш! Никогаш не сум го почувствувал одблиску 

за да ги знам неговите бои. На моменти, 

сум ја мразел неговата пеколна жештина, но и 

неговото отсуство исто така. Но, боите? 

Дали сонцето воопшто има боја? 

Со мојата мала ќерка, сонцето ми се насмевнува, но како 

да одредам која боја е насмевката? 

 

Силно врне надвор, а внатре 

Мојата совест еродира за да создаде темно, мрачно езеро 

кое го прима одразот на сонцето. 

Каква боја е сонцето во езерото? 

Бојата на мојот ум, веројатно. 
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На ќерка ми само & велам - 

Насликај си сопствено сонце, мило! 

 

ПРОМЕНА 

 

Сонцето поцрвенува 

и полека тоне на Запад. 

Воздивнувам длабоко и долго 

по целодневното гушење на моја сопствена волја. 

Избирам да го прекорувам Времето за неговата стагнација, 

но, Времето ме прегрнува во својата моќна спирала. 

Го мерам со страниците во историјата: 

Виорите се само воздишки на сонцето што тоне –– 

Сјаен блесок на светлината што умира! 

 

После толку чекање 

на страниците е испишана иста Темнина – 

Мојата вистина, мојата реалност. 

А деновиве ме плаши и Светлината на Денот. 

Страшни утра доаѓаат со уште еден виор, 

Кој беснее и удира, 

Ги треси темелите. 

Ах! 

Но, сето тоа е само пареа што излегува 

од утринската шолја чај. 

 

ВОЛЈА 

 

„Во нов Непал“, 

рекоа, 

„Сè ќе се промени: 

економијата ќе се промени 

и општеството ќе се промени“. 

Оптимист и ентузијаст 

Ги прашав – 

„Дали и вие ќе се промените? 

Збунето 

се погледнаа 

и еден од нив рече – 

„Сè уште не сме одлучиле за тоа“. 

 

Превод од англиски на македонски: Силвана Нешковска 

Translation from English into Macedonian: Silvana Neshkovska  
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Панкури СИНА, ИНДИЈА (Pankhuri SINHA, INDIA) 

 
Панкури Сина е билингвална поетеса, раскажувачка и преведувачка од Индија. 

Има објавено две поетски книги на англиски, две книги со кратки раскази на Хинди, пет 

поетски книги на Хинди и многу други. Објавувана е во многу списанија, антологии во 

земјата и во странство, а има добиено и многу награди како: Girija Kumar Mathur Award, 

Chitra Kumar Shailesh Matiyani Award, Seemapuri Times Rajeev Gandhi Excellence Award, 

Прва награда за поезија од Rajasthan Patrika, awards in Chekhov festival во Yalta и на 

Premio Besio Poetry competition во Италија, Sahitto award во Бангладеш и Premio Galateo 

во Италија за поезија на мајчин јазик. Преведена е на над 27 јазици. 

УДК 821.111-1 

ЗАТВОР 2007 

 

Затвор за ослободувањето на сите земји, 

За амбасадите, 

Во најубавите локали во сите градови, 

Долгите редици пред нив, 

За едно ливче наречено Виза, 

Затвор за правата на оние кои го имаат тоа ливче, 

Лажните наводи, 

За граѓанските војни, 

За убиствата, хаосот, 

измачувањата во странските затвори, 

Голема граѓанска војна  

Беше наметната, 

на одредени места во светот, 

Легитимизирајќи го произволниот затвор. 

Легитимизирајќи уште многу произволни затвори, 

Иако убиствата на улиците се речиси за иста кауза, 

Правата на луѓето, 

Нивното барање автократите да отстапат, 

Сепак, 

Е нешто поинаку, 

Овој пат, 

Повикот доаѓа во модернизирано, цивилизирано, 

демократско време, 

Доаѓа до совпаѓање 

кога многу произволни затвори се создадени, 

За гласните и за тие кои слободно зборуваат 

Во најфините места на светот 
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РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

Да не ме следеше тој 

толку блиску 

на начин на кој се откри 

дека не само што непознати луѓе  

ме држеа на око 

туку сѐ што правев 

вклучувајќи ги и моите гостувања во ресторани 

сѐ беше следено и од моите луѓе 

Сметките што ги правев во рестораните 

му беа испраќани на мојот маж 

Сите толку блиску ме набљудуваа 

затоа што тој така им рекол 

да се појавуваат случајно 

да се појавуваат пред мене 

на сите тие места 

како небаре формално 

и гласно да ме држат на око 

Да не ги вежбаше тој 

своите моќи толку ревносно 

ревносно 

немаше да го прашам 

како успеа во тоа 

имајќи предвид дека градот беше полн со него 

и против мене 

сите далечини му беа на дофат 

но ако немаше предност 

со помош на сите тие шпиунажи 

учениците немаше да се нафрлат на мене 

така како што ме нападнаа 

и јас немаше да инсистирам 

да ми ги каже маханизмите 

со кои патролираше 

и можеби тоа ќе спречеше  

многу војни да се случат. 

 

СРЕЌНО Е 

 

Среќно 

е виното по поезијата 

Среќно е виното 

по добрата поезија 

Среќно е виното по читањето со часови 

Зборови по мој избор 

Зборови што лечат 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 236 

И носат утеха по сите превирања 

Мои и твои 

И ги бришат тие ситуации 

Кога едниот му предизвикува 

Болка на другиот 

Како бегалци затворени во кутија 

Како заложници кои се убиваат еден со  друг 

Намали ја тензијата 

нека ги нема наредбите од чуварите и полицијата 

Ниту една војска не извикува 

Зборови 

Кои би имале  

На некој начин поголема моќ 

Од жалбата на затвореникот 

Или на зборувањето на обичниот човек 

А  сепак зборовите се позајмени  

Од ракописите 

Но нештата како што се молитвите 

Напишани од срце 

И сите тие изрази 

Во областа на уметноста 

И поезијата 

Обоени од вино 

Течни 

Луцудни 

Транспарентни 

И непроѕирни 

Со мирис на јаболко 

И вкус на праска 

Грозјето ја смачкува  

Поезијата 

Среќно е виното 

По поезијата. 

 
Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translation from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska   
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Џернаил СИНГ АНАНД, ИНДИЈА (Jernail SINGH 

ANAND, INDIA) 

 Џернаил Синг Ананд е поет. Д-р Ананд е автор на 140 книги со поезија напишана 

на англиски јазик, романи, духовна и стручна литертура. Докторирал на англиски јазик на 

Универзитетот Панџаб, во Чандигар, во 2000 година. Тој е екологист и писател на 

колумни. Се пензионирал како директор, но избран е за почесен професор на Институтот 

за европски студии и истражувања на Ромите, Злосторства против човештвото и 

Меѓународно право, во Белград, Србија. Тој беше претседател на Светската поетска 

конференција организирана во октомври 2019 година во Батинда Пенџаб, Индија. 

УДК 821.111-1 

УЧИТЕЛЕ! 

(Во пресрет на Денот на наставниците 5-ти септември во Индија) 

 

Учителе, 

Погледнете подалеку од книгите. 

Погледнете во празниот поглед на 

вашите ученици 

Тие не копнеат по метафори, 

Сакаат правда. 

 

Ги подготвувате за испити 

Кои кога ќе ги положат 

Со исклучителни или лажни резултати, 

си мислите 

дека сте си ја завршиле работата. 

 

Дали сте им дале нешто 

вредно надвор од испитувањето? 

Надвор од слоговите? 

Нешто поголемо 

од животот и од смртта? 

 

Вашите книги, предавања, 

Со половина срце се, 

Вашите ученици не се дрвени трупци 

Па да се третираат во алкалните води 

на знаењето 

Вашата публика е ментално еластична. 

 

Вашата работа е бессмртна! 

Се протега надвор од границите на постоењето 

Мост е кој ја поврзува постојано 

Минатата мудрост со идната, 

И не треба да се зема здраво за готово. 

Тоа не е само работа за плата. 
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Не ве сфаќаат сериозно ни вас ни вашиот повик  

И мислат дека 

можат да го извлечат максимумот  

ако ве држат врзан за 

испити, истражувачки трудови, 

и докторати. 

 

Од вас зависи Маршот на милениумите. 

Вековите одат како на модна писта  

во вашите зборови, 

Вие сте Ореолот  

што ги чува тајните на минатото и иднината. 

 

БЕСТСЕЛЕР 

Открив една чудна лудост 

да се етикетира сѐ и сешто како бестселер  

Дали само нештата што се продаваат се 

најдобри? 

 

Дали мажите кои не се популарни 

не се добри? 

И храната со не толку сладок вкус 

не е важна? 

 

Дали тие што не твитаат, 

Се безгласни? 

Ако ги немате вашите платени ангели, 

Дали не сте вредни да ве читаат? 

 

Претпочитаме да објавуваме 

не книги, туку бестселери 

Работи кои не се продаваат 

не произведуваме. 

 

Како и добрината, искреноста, 

љубовта, сочувството 

Страста е основната вредност 

за да се издвојува победа над другите во играта. 

 

А трката е за Numero Uno. 

Не за доброто. 

Ниту за издржливите 

и трајни вредности на животот. 

 

Превод од англиски на македонски: Силвана Нешковска 

Translation from English into Macedonian: Silvana Neshkovska 
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Ласе СОДЕРБЕРГ, ШВЕДСКА                                        

(Lasse SÖDERBERG, SWEEDEN) 

 
 Ласе Содерберг, роден во 1931 година во Стокхолм, е еден од великаните на 

Шведска на полето на литературата и преводот. Дебитирал во 1952 како романсиер и 

како лиричар во 1955 година. Неговото творештво има свои корени во францускиот и 

шпанскиот надреализам, од што Содерберг отсекогаш бил фасциниран. Содерберг 

учествуваше на Зимскиот поетски фестивал на СВП во 2017 во Скопје. 

 

УДК 821.113.6-1 

 

ДОЖДЛИВО УТРО 

 

1. 

Се будам 

од смеата на богот Тлалок. 

Без оглед на сè дрвјата умираат. 

 

2. 

Трендафил на асфалтот, 

влажен и изгазен: 

едно истоштено срце. 

 

3. 

Толку многу повици! 

Дождовни капки паѓаат 

во вечно испружената рака на питачот. 

 

  

НЕШТО ЗА ГУШТЕРОТ 

 

1. 

Врз кал исушена од сонце 

хипнотизиран гуштер: 

мала молња 

успиена во својата кожна футрола. 

 

2. 

Можеби студен меч, 

заборавен по земјотресот. 

Ако го земеш в рака 

ја менува бојата. 

 

3. 

Очи што зјапаат без прекин, 
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зјапаат без прекин... 

Канџи што грчевито се држат, 

грчевито се држат... 

 

4. 

Како ти самиот. И така 

-како давање смисла на постоењето - 

неочекуван напад. 

Секундата на јазикот се фаќа. 

 

  

СТАТУА 

 

Ќе стојам сосема мирно 

меѓу моите две плешки. 

Никој нема да ме поздрави. 

Јас никого нема да поздравам. 

 

Можеби на мртвите ќе можам да им мафтам 

или да им пратам писмо 

потпишано: „Еден обожавател“. 

Колку чини поштарина до вечноста? 

 

Насекаде чекаат телефони, 

подготвени за убод како скорпии. 

Секоја врата што се отвора 

е измама, месождер. 

 

Понекогаш сакам да живеам заборавен 

дури и од мене самиот. 

Дури ни мувите на гости нема да ми доаѓаат. 

Зошто тогаш срцето чука толку гневно? 

 

Превод од шведски на македонски јазик:  
Ивица Челиковиќ  

 

Translation from Swedish into Macedonian:  
Ivica Chelikovikj 
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Гордана СРЕЧКОВИЌ, СРБИЈА                              

(Gordana SRECHKOVIKJ, SERBIA) 

 
 Гордана Сречковиќ (Крагуевац, 1960) е српска поетеса. Се школувала во Србија 

и Холандија, а живее во Холандија, Србија и Црна Гора. Има објавено две збирки 

поезија и активно учествува во организација на книжевни настани и фестивали. 

УДК 821.163.41-1 

ВО СЕНКАТА 

 
Во сенката 

Ти и Јас  

Остануваме како 

Слика во очите 

 

Зборот затреперува 

Страстста е пенлива 

Грга пена 

Гласот се одзива 

Во гнездото на имињата 

Мое и твое 

 

ИСКРИ 

 
Светлината трепетна 

Се е во нас 

И вон нас 

Ви сенката 

На тишината моќна 

Еден маж и една жена 

 

ДОЗВОЛИ МИ 

 
Бисеру најдраг 

Во морето од трофеи 

Дозволи ѝ 

На жената загатлива 

Побунетата Антигона 

Распната 

Попмеѓу желбите и навиките 

Да ги просветли 

И посреќи 

Недостижните 

Визии на иднината 
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НЕПОЗНАТА 

 

Дружејќи се со великите 

Сè повеќе ги запознавам дребните 

 

Иако не сум крстена ко Снежана 

Сè помило ми е царството на џуџињата 

 

Дните идни во лапезата на надевањата 

Не ми ги штитат сните од страдањата 

 

Убавино на животот која ли си гранка 

Се прашувам ли свесно или бладам в рана 

 

На кантарот од животот 

Додека  мерите некоја криза 

Мојата атомска структура 

Сè уште непозната е 

Во Менделевата низа 

 

Превод од српски на македонски:  

Борче Панов 

 

Translation from Serbian into Macedonian:  

Borche Panov  
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Ана СТЕЛЈА, СРБИЈА (Ana STELJA, SERBIA) 
 

 Ана Стелја (1982, Белград) е доктор на филолошки науки и наградувана поетеса, 

писателка, преведувачка, новинарка, независен научник и уредничка. Има објавено над 

30 книги од различни жанрови. Автор е на многубројни истражувачки трудови и есеи за 

книжевноста, за феминизмот и различните култури. Член е на Друштвото на писатели на 

Србија, Друштвото на новинари на Србија, Друштвото на книжевници во Белград, 

Друштвото на книжевни преведувачи на Србија и на Мешуанродната федерација на 

новинари. Работи како самостоен уметник. Основач и главен уредник е на списанието за 

културна разноликост „Алиа Мунди“, веб-порталот „Источен бисер“ посветено на 

источните култури, книжевното списание „Енхедуана“, вебпорталот за детско творештво 

и литература за деца, на блогот Poetryzine, онлајн-списание на англиски јазик, 

електронското списание за сатира „Оксиморон“ и „Културних новина“. Постојан 

соработник е на англиското списание The Poet Magazine, како и на американското 

списание Agape Review. Коуредничка е на неколку кинески списанија и на канадското 

списание Humanity Magazine. Основач е на Друштвото за промоција на културната 

разноликост „Алиа Мунди”. 

 

УДК 821.163.41-1 

НА СОНЦЕТО 

 

Сун Цу – грешка во пишувањето – 

е име на кинескиот владетел знаен, 

„За уметноста на војувањето“, автор на ракописот древен. 

 

Но поетот не сакал тоа да го каже туку да докаже 

дека е безгрешен, замислено надарен и умешен. 

 

Ти си друго, ти си сопатник на златната вила 

ти си круг светликав што на сонцето му е мил 

ти си инспирација на мачениот Ван Гог 

ти му се умилкуваш и на самиот Бог. 

 

И кога илјада честички од ноќта на тебе паѓаат 

не се откажуваш, не даваш да те совлада  

минливоста на немирот, 

зашто ти гледаш во космосот. 

 

Секое утро штом се свртиш кон ова Сонце, 

ти на секое малечко зрнце 

уште една можност да оживее му даваш, 

да стане јуродив, слуга сончев. 

Ти си храна на птиците, водилка на полињата, поглед 

да, од далеку те викаат „сончоглед“. 

 

Од праискона, симбол си на древните Маи 

што сонцето и небото во љубовен чин ги спојува 
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ДУХОВНА ПОБУНА 

 

Се борам со перо зашто друга моќ немам 

мечот мој е скован од дамки темно мастило 

во секој агол на овој безмилосен свет живее чудовиште некое 

кое своите поданици со лажен живот ги почестило. 

 

Се борам со силата на зборовите зашто другите сили ме издаваат 

целиот мој имот само со хартијата моја го делам 

додека едни молчат а други не признаваат 

јас храбро говорам, зборовите мои горки се ко пелин. 

 

Побуна! Борба! Битка! Бој! – 

на чесните и не им останува друго ништо 

освен сами и без страв да поведат војна своја 

за слободата на своето духовно огниште. 

 

ПОСЛЕДЕН ПАТ 

 

Сонце, 

колку си убаво, 

се сеќаваш ли на мене? 

Некогаш топлите зраци твои 

го грееле моето срце. 

 

 

Ѕвездо, 

колку си далеку, 

би сакала да можам да те дофатам 

и в џеб да те ставам, 

но залудно 

недопирлива си. 

 

Земјо, 

црна ко ноќ, 

тешка ко грев, 

многу си близу, 

можам дури и да те допрам. 

Гласот твој го чувствувам, 

за последен пат 

изгубените души ги повикуваш. 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

Translation from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Ентела ТАБАКУ, АЛБАНИЈА (Entela TABAKU, ALBANIA) 
 

 Ентела Табаку (1971) е родена во Скадар. Студирала виолина во музичкото 

училиште „Пренке Јакова“ и албански јазик и книжевност на Универзитетот „Луиѓ 

Гуракуќи“, каде што дипломирала како професор по албански јазик и литература во 1993 

година и работела како предавач на Катедрата за литература до 1998 година, кога се 

преселила во Шведска. Во 2014 година докторирала италијанска лингвистика на 

Универзитетот во Стокхолм и започнува да работи како италијански предавач на овој 

универзитет. Од 2017 година работи како албански предавач на Универзитетот во 

Упсала. Нејзини дела на албански јазик се: 50 песни и 5 интермеца - песни, („Кај Ѓерѓ 

Фишта“, Скадар, 1996); грст животи за кои треба да се умре - песни („Адонис“, Тирана, 

2016); хуеја песни – песни („Пеги“, Тирана, 2017); Енциклопедија на егзилот - песни 

(„Онуфри“, Тирана, коавтор, 2019); четири читања за песна- есеи („Пеги“, Тирана, 2020 

година). Таа, исто така, преведува шведски дела на албански јазик, меѓу кои Свен 

Нордквист, Тове Јансон, Ане Свард, Аугуст Стриндберг и многу други. 

УДК 821.18-1 

ЧЕТИРИТЕ СМЕЛОСТИ 

 

оган 

сте се обиделе ли да ја ставите раката во пламенот 

допирајќи го огревното дрво што гори полека,  

истиснувајќи го жарот со прстите,  

а потоа цврсто држејќи го во дланката и  

чувствувајќи го мирисот на запечената кожа и  

крцкањето на изгореното месо 

намалувањето на крвта сушејќи се низ вените 

чувствувајќи растворање на коските цицани до срцевината  

дали сте се обиделе? 

 

вода 

сте пробале ли да шушкате со прстите 

снегот над замрзнатото море 

 го крши тенкиот слој мраз 

потоа нурнувајќи ја раката длабоко во студената вода и  

чувствувајќи ја вкочанетоста на вашата помодрена кожа 

виењето на месото што се повлекува 

намалувањето  на крвта стврднувањето во вените чувствувајќи како пукнатината 

на коските се кине до сржта, дали сте се обиделе? 

 

воздух 

дали сте се обиделе да се збогувате со раката 

истегнувајќи ги прстите во воздухот полека  

исполнувајќи ја дланката со ветер 

потоа нека помине покрај тебе 

и чувството на сушење на проветрената кожа 

копнежот на месото што паѓа од ноктите,  

намалувањето крвта што тече надолу 
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Дали сте се обиделе со слабоста на коските  

што се намалуваат до срцевината? 
 

земја 

сте пробале ли да копате со прстите 

на тврда почва во пролет 

гребете го првиот слој со ноктите,  

а потоа правете сè подлабока дупка 

и чувствувајќи го горењето на распуканата кожа,  

пукањето на месото што се кине 

намалувањето на крвта што се излева од вените 

Дали сте се обиделе да ги закопаат коските до срж? 
 

Дали боли? 

 

АКУЛТУРАЦИЈА 
 

Низа промени во културните обичаи (идеи, зборови, вредности, норми, 

однесување, институции) што произлегуваат од директен и континуиран 

контакт помеѓу групи од различни култури, особено преку миграциски движења 

или економска размена.* 
 

колку пати сум се прошетала по оваа река 

Го следев нејзиниот тек 

Сум играл со децата 

Ме бакнаа 

Седнав и ги намокрив нозете 

Се наведнав да го забележам нејзиното темно корито 

Отидов во близина на дивите гуски 

 (џебовите ми се полни со леб)  

и несакајќи ги исплашив нив и постарите 

кои се плашат од странци 

пешачев 

пешачев 

и стигнав до нејзиното устие,  

ги забележав нејзините најдобри глетки  

и секогаш се враќав  

по истиот пат 

угорницата  

собирајќи го  

тоа што остана 
 

и таму тече  

секогаш тече  

друга река 

оди нагорно 

Превод од англиски на македонски јазик: Сашо Огненовски  

Translated from English into Macedonian: Sasho Ognenovski 
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Албан ТАРТАРИ, АЛБАНИЈА (Alban TARTARI, 

ALBANIA) 

 
 Албан Тартари е поет, кој две децении работи активно на полето на 

новинарство, односите со јавноста, бизнис менаџментот и предавањата на 

универзитетите. Дипломирал на Универзитетот во Анкара - Турција, во областа на 

новинарството. Докторирал на  новинарство и масовни комуникации на Универзитетот 

во Тирана, Албанија. Ангажиран е како редовен професор на Универзитетот во Тирана и 

е експерт и автор во областа на односите со јавноста. Член е на Синдикатот на 

новинарите на Албанија. Д-р Тартари има особен интерес за пишување и преведување 

поезија (на албански) и има објавено книги од оваа област, а активно е присутен во 

литературниот печат од албанско говорно подрачје. Некои од неговите песни се 

преведени на англиски, турски и италијански јазик. 

 

УДК 821.18-1 

ЗАЈДИСОНЦА 

 

Зајдисонцата на мојата земја 

Ја чуваат тагата на бабите и дедовците 

Копнежот на миграциите 

И болката од заминувањето 

Тагата на остатокот 

Удавен во шолја кафе 

Како како спуштањето на погледот надолу 

Зајдисонцата на мојата земја 

Ми ја чуваат надежта 

Која се движи од планина на планина 

Го хранат секојдневно добредојдето 

Тоа веројатно последниот автобус вечерва 

Ќе биде оној на љубовта 

 

ПОЛОВИНА 

 

Имам половина срце 

Во тебе 

А ти не знаеш 

Половина збор не држи заедно 

Половина насмевка 

Полумесечина на небото 

Половина кафе во шолјата 

  

Имам половина од мојот ум 

Во тебе 

И тие не знаат 

Како може да се живее 
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Со половина памет 

Ниту луд 

Ниту нормален 

Ниту пијан 

Ниту трезен 

Половина од витално значење 

Половина смртен случај 

  

Еве го ова 

Еве го тоа 

Половина 

Патувам низ себе 

И надвор од себе 

Доаѓам и си одам 

Половина бела 

Половина црна 

Имав половина душа 

Во тебе 

И јас не знам. 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  
Сашо Огненовски  

 

Translated from English into Macedonian:  

Sasho Ognenovski 
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Карлос ХАВИЕР  ЖАРКИН, КОСТА РИКА               

(Carlos JAVIER JARQUÍN, COSTA RICA) 
 

Карлос Хавиер Жаркин (Никарагва, 1990) е писател, поет, колумнист, менаџер и 

меѓународен културен промотор, кој живее во Костарика. Неколку весници и списанија 

ги објавуваат неговите написи ширум светот, и дигитално и во печатена форма. Жаркин 

е генерален координатор на Антологијата за 200-годишнината од Централна Америка 

(во издаваштво на Ајаме (Ayame), Мексико, септември 2021 год.) 

 

УДК 821.134.2(728.6)-1(049.3) 

ПРОЛОГ НА КНИГАТА „ПРИКАЗНИ ЗА ЕДНА СТАРА ДУША“ 

 

Животот е извонредно и непроценливо богатство, обилно богатство на 

необјаснети и безбројни мистерии, но токму таквите мистерии го прават ова 

патување низ светот уникатно и посебно. Човештвото има приказни кои 

никогаш не се споделуваат со некого или, наеднаш, имаме мислења за повеќе 

теми, кои никогаш не ги искажуваме јавно. Сепак, истите тие приказни или 

гледишта би можеле да ги кажеме гласно пред огледало или да ги запишеме, 

сето тоа со главна цел да се ослободиме од она што нè тишти. Понекогаш, 

живееме во околности во кои нема зборови за да се опишеме себеси и почнуваме 

да си поставуваме прашања за кои немаме одговор. На пример: „Како е можно 

да постојат такви зли човечки суштества? или, „Зошто понекогаш нè издаваат 

луѓето што најмногу ги сакаме?“, „Каков би бил мојот живот кога би бил роден/а 

во некое друго време во минатото или иднината?“. 

 На крајот на ноември 2021 година, имав чест да прочитам стихозбирка со 

прекрасна содржина, која се однесува на теми кои побудуваат голем интерес и 

којашто на читателот му дава слобода да му даде наслов (доколку сака) на секој 

текст во неа. Насловот на оваа книга е „Приказни за една стара душа“. Автор на 

ова дело е поетесата, меѓународна колумнистка и плодна шпанска писателка, 

Марија Беатрис Муњоз Руиз. Во оваа книга таа доловува измислени приказни 

раскажани во стихови на различни теми, меѓу коишто се издвојуваат 

постоењето, љубовта и нејзините манифестации, моќта, правата на жените, 

копнежот, сеќавањето, болката, осаменоста, тишината, сонот, времето и 

мистеријата. На овие страници можеме да видиме жена која го живее својот 

живот без парадигми и која преку своите поетски композиции целосно се 

растоварува себеси, изразувајќи цврсто и јасно што мисли за нејзината улога на 

овој свет. 

Во следните редови, Марија Беатрис зборува дека никогаш не треба да се 

откажуваме од она што сакаме да го постигнеме и дека во ниту еден момент од 

нашето драгоцено време не треба да им даваме простор во нашиот ум на оние 

кои се потсмеваат на нашите цели: 

 

… „Ќе летам со моите црни крилја 

за оние кои не веруваа 

дека во мракот можам да навигирам 

и да пристигнам безбедно. 
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Ќе летам над главите, 

на сите оние што се радуваа 

на моето мизерно постоење. 

 

Меѓу букетот од овие песни, најдов една што особено ме воодушеви, 

песна којашто секој што ќе ја прочита книгата може да помисли дека следните 

цитирани стихови се напишани по 24 февруари годинава, веројатно 

инспирирани од војната што Русија ја предизвика на Украинско тло, односно од 

загрижувачката ситуација низ која минуваат храбрите мажи и жени од Украина. 

Овие стихови даваат совршен опис особено на храбрите жени кои излегоа на 

улиците за да ја одбранат својата нација од нечовечките напаѓачи. Овде ги 

споделувам овие визионерски стихови: 

 

„Еве сум, 

подготвена за војна, 

подготвена да го бранам она што е мое, 

да ја издржам студената зима 

и да ги закопам чизмите 

во длабокиот снег 

искапен во крвта 

на моите непријатели. 

Нема да престанам, 

вашите куршуми се ништо 

во споредба со силата 

што ми го дава задоволство од одмаздата 

за да победиме во оваа крвава битка…“ 

 

Оваа книга покажува многу скриени чувства, чувства кои ни се заеднички 

на сите човечки суштества, но, кои, исто така, не сите ние имаме сила и 

храброст слободно да му ги откриеме на општеството, особено ако тоа не ни се 

чини исправно. Има моменти кога, поради оваа колективна тишина, повеќето 

луѓе имаат тенденција да живеат живот исполнет со жалење и апсолутна тага. 

Кога човек со благородно срце медитира за убавината на останувањето во овој 

привремен живот, тие откриваат дека идеалното нешто што треба да се направи 

во секој момент додека човек е жив е да предизвикува насмевки и неограничена 

среќа, а не несреќа во животот на другите невини луѓе. Следниве стихови се од 

една од последните песни од ова дело. Откако ги прочитав, ме потсетија на 

некои политички лидери кои во моментов предизвикуваат хаос и глобален 

презир: 

 

„Сметаме дека сме супериорни. 

храбри освојувачи, 

узурпатори и уништувачи, 

но кога природата зборува, 

другите слушаат и молчат, 

затоа што не знаеме како да живееме 

без нашата ароганција (...). 

... сурови сме 
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и не знаеме за помалите од нас 

но што ќе правиме 

кога планетата ќе почне да јачи.“ 

 

Почитуван читателу, во ваши раце се наоѓа книга која нè повикува да го 

почувствуваме животот на едноставен начин, да се справуваме со животот без 

ароганција, без завист, без огорченост. Нè поттикнува да живееме со љубов, 

понизност, благодарност и пред сè со автентичен хуманизам. Оваа покана за 

целосно уживање и задоволство од секој втор здив во овој магичен земен свет е 

отворена за целата јавност. Овие приказни коишто се преточени во стихови ќе ве 

натераат да патувате во минатото, сегашноста и иднината, носејќи му на вашиот 

секојдневен живот виор на медитација до крајот на вашето постоење. 

 

Сан Хозе, Костарика, 2ри март 2022 год. 

 

За преведувачот (oд шпански на англиски): 

• Хорхе Даниел Техеда Палафокс (Мексико, 1993) е колумнист, новинар, 

двојазичен преведувач, менаџер на заедницата, говорник, хонорарен преведувач, 

претприемач и сопственик на неговиот бизнис бренд Хорхе Даниел кој е во 

процес на регистрација. Тој исто така има сертификат за внатрешен ревизор 

според стандардот ISO 9001: 201 и се има стекнато со дипломи за танатологија, 

компјутерска форензика, емоционална интелигенција, човекови права, а 

моментално е запишан на дoдипломски студии по криминолошки науки, сајбер 

криминологија и психотерапија за парови. 

 

Превод од англиски на македонски:  

Силвана Нешковска 

 

Translation from English into Macedonian: 

Silvana Neshkovska 
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Сана ХАРТНОР, ШВЕДСКА                                        

(Sanna HARTNOR, SWEEDEN) 

 
 Сана Хартнор, родена во 1986 година, живее и работи во Малме. Освен што е 

поет, таа работи и на музички и сценски изведби. Нејзиното деби „Hamnen“ 

(„Пристаништето“) е трагично и хумористично, современо отсликување на новоизградена 

ексклузивна населба крај морето. Оваа книга зборува за гентрификацијата, за 

Скандинавија, архитектурата, мов-графитите, за класите, за материјалите што нема да 

бидат припитомени, за древното море и неговите мрачни длабочини. Во 2015 година 

стихозбирката „Пристаништето“ беше номинирана за наградата „Катапулт“, која 

Здружението на шведските писатели ја доделува за најдобро дебитантско дело на 

годината, а во 2017 година Сана Хартнор ја доби наградата Mare Kandre. 

 

УДК 821.113.6-1 

1.  

 

куќите не стигнаа 

да бидат сигурни во себе, 

беа оставени таму заедно, 

туѓинци едни кон други, и притиснати 

да издржат колку што ќе можат подобро, 

а тоа речиси би можело да се опише како 

да стоеја таму каде што беа оставени, 

чекајќи, 

за да можат да заминат 

оттаму 

 

станарите добија инструкции  

да одат претпазливо 

преку велосипедската патека, 

додека таа да свикне 

да биде патека за велосипеди 

 

станарите добија инструкции 

да гледаат доволно долго кон хоризонтот 

за да не го направат несигурен 

во почетната фаза 

и да не го истрошат 

или земат здраво за готово 

 

требаше да има многу површини 

рамни, мазни 

како образи 

се сметаше дека ќе биде убаво,  

и асоцијациите се движеа кон Арктик 

 

сив глечер 
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среде станбената населба, 

величествено пусто место 

за дружење 

 

китови, 

требаше да има китови во водата, 

китовите зафаќаат премногу место и звучат премногу тажно, 

ехо помеѓу куќите, 

некој предложи пингвин 

кој можеше да се рани 

со црно зрнце суво грозје дневно, 

требаше да биде сјаен, 

требаше да 

поттикнува 

 

здружението на станарите ги подари скејтбордовите 

по еден на секое дете, иако наизглед беа премногу мали 

се сметаше дека ќе одговараат 

заедно со глечерот 

ќе создадат движење, органски прилог и  

и можеби да привлечат нешто носталгично 

 

кај младите родители 

кои работеа од дома 

 

морето не гледаше 

морето ништо не виде 

станарите го забележаа тоа  

отидоа и си легнаа порано 

отколку што беше потребно 

 

 

2.  

 

некои куќи се будат полека 

пред луѓето да почнат да го стружат и корнат 

паркетот, 

малку се поголеми тогаш 

ја имале ноќта да се издишат 

зафаќаат повеќе и дозволуваат повеќе 

околу шест – шест и половина, и си ја влечат кожата 

по што денот се мачи 

 

некоја таква куќа немаше на глечерот 

никогаш куќи не заспиваа таму 

кога станарите се разбудија, ѕидовите стоеја 

со ококорени очи и  
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чекаа, 

со часови чекаа, 

вратите тапкаа во своите рамки 

 

архитектот се обиде да разбере 

каде беше разликата, 

бетон или дрво, 

можеше ли тоа да биде толку едноставно 

радон, можеби линолеум, 

архитектот размислуваше, 

можеше да биде и така што беше потребно 

малку повеќе 

од едното или другото, 

архитектот размислуваше, 

тоа можеби беше некој вид скорбут 

 

во една од куќите 

прозорците беа од камен, 

мазнет и миен, но не помалку 

камен, 

архитектот доби забелешка, 

прозорците го направија тоа, 

станаа мошне студени,  

го слушаа воздухот надвор, потчинето 

и понатаму припаѓаа таму, 

архитектот премногу доцна сфати 

дека никогаш нема да бидат целосно 

скротени 

 

така станарите ги бришеа стаклата во витрините 

уште еднаш наново иако беа суви 

за да биде 

пријатно дома 

но куќите крцкаа и станарите сфатија 

дека не би требало да се задоволат толку лесно 

станарите ги стружеа образите по ѕидовите 

но дрвото беше вознемирено 

фантомските гранки шумолеа 

и морето талкаше напред назад 

во машините за садови 

 

Превод од шведски на македонски јазик:  
Ивица Челиковиќ  

 

Translation from Swedish into Macedonian:  
Ivica Chelikovikj 
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Елизабета ХРСТИЌ, ХРВАТСКА                             

(Elizabeta HRSTIĆ, CROATIA) 

 
Елизабета Хрстиќ, родена 1967 година во Мостар, од 1986 година живее и 

работи во Загреб. Пишува книжевни и театарски критики и критики. Повремено пишува 

приказни. 

 

УДК 821.163.42-32 

ФРАНЕ (Нешто не е во ред) 

 

Не сакав да ги дувам свеќите на роденденската торта. Сакав засекогаш да ги 

задржам тие три мали трепети на сонцето во фотоапратот на моето око. И сите 

тие така разнежени, толку притиснати околу мене, ѕид од љубов, ограда за сите 

стравови. 

 

Ги повторував зборовите. Повторно и повторно и повторно.. ветрот го носеше 

мојот глас во висините, а чудесните слогови се спојуваа со гласовите на птиците 

и го кршеа сивилото на тишината и очајот. 

 

 „Нешто не е во ред“, рекоа тие. Зошто ги повторува зборовите и движењата?“  

Зарем не гледаат дека сè е создадено од  досадни ритуали и дека сите деца треба 

да се побунат, да ги надувуваат едрата и да ја прелистуваат празнината? 

 

Ја расипав мојата мала правосмукалка. Го искубав синото црево и направив 

сурла. Бев слон. Слониште кој побегнал од зоолошка градина. Ја надгласувам 

секоја досада, слободен  и син.  

„Нешто не е во ред“, рекоа тие в грижа. 

 

Понекогаш не обрнував внимание, не се одзивав, не ги гледав. Џабе се грижеа, 

знаев дека се таму, дека се мојот пајажинест штит од глуварче. Но, понекогаш ја 

сакав мојата тврдина од темнина, бидејќи така посилно светкаа соништата. 

 

Се радував на прошетките. А тие понекогаш дрско го менуваа патот. Свртуваа  

десно, на пример. И тогаш ќе се испружев на студената земја, врескајќи. 

 „О Боже, нешто не е во ред!“ 

А јас само со нетрпение се радував  да ја слушнам топланата како смирувачко 

брмчи, и како ќе проверам дека зад вратата на малото дуќанче стојат  сите 

шарени шишиња со омекнувач, дека ќе чекорам  по патеката каде мирисаат 

липите во јуни, а мирисаат и по јуни, бидејќи јуни остана во мојот мирис. 

 

Се вртев во круг, долго, долго. (Нешто не е во ред со детето!). 

Секој круг е мала патека околу детскиот универзум. Ох, зар не знаат како 

среќата се множи со повторување? 

Ќе паднеш од лулашката! Не толку брзо! А мене ми се чинеше дека ја допирам 

линијата од облакодерите кои го допираат небото. Летајќи нагоре, го запирав 

времето. 
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Не ја фаќај таа топка, не е твоја! А јас само накратко ја прекинав детската игра 

со топка, за да видат како може да се одлета до Месечината и мигновно да се 

вратиш надолу, паѓајќи како мала тркалезна среќа под дрвото. 

 

Моите зборови еднаш застанаа некаде на замрсената патека, наместо нив, од 

небото паѓаа мртви птици. Но нивните живи крилца сè уште треперат во мене. 

Секое утро е полно со невина роса во која се вгнездила надежта. До вечерта, 

постојано  и несовршено ќе се составуваат делчиња од мојата раздробена  

месечина. 

А утрата повторно ритуално  ќе ја обноват својата чистота. 

 

'Нешто не е во ред!' Дијагноза: аутизам. Тишина. 

 

Од породилиште стигнав во петок, непосредно пред Велигден. На секој мој 

роденден светот повторно ќе се прелистува и камбаните на заборавот ќе бијат во 

сите темни петоци. 

Кога доаѓав дома, низ ќебенцето го слушав чукањето на срцето на мајка ми. Тато 

исцрта писание со лицето мое. Баба ми ги изброи сите дваесет прсти со бакнежи 

и рече: Тој е совршен! 

Сум -нели? 

 

 

Препев од хрватски на македонски:  
Борче Панов 

 

Translated from Croatian into Macedonian:  

Borche Panov 
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Рехмат ЧЕНГАИЗИ, ПАКИСТАН                                

(Rehmat CHANGAIZI, PAKISTAN) 

 
 Рехмат Ченгаизи е поет, писател филозоф, доктор по медицина и право и 

магистер по книжевност од Пакистан. Главен уредник е на Софлеј. Автор е на книгите: 

„Mia Bella Dea, Bella“ Diosa и „Ma Belle Déesse“. Главен уредник е на годишната поетска 

антологија „Шепотите на Софлеј“ и на Антологијата со микроприказни Софлеј. 

Добитник е на повеќе награди меѓу кои наградата I.W.A. Bogdani Албанија, 2018 и 2019. 

 

УДК 821.111(549.1)-1 

ТВОЕТО УБАВО ЛИЦЕ 

 

Твојата љубовна плима и осека  

се поткрева во мојот срцев океан 

од погледот на твоето лице 

 

Твоето постоење 

Ги открива патиштата на љубовта 

Емоциите се на убаво место 

 

А потоа светлината се распространува во убавата долина 

Двајца љубовници исчезнуваат во неа 

Нивните виножита заеднички се усовршуваат 

И танцот на задоволството почнува 

Метеорите сјаат насекаде 

 

Времето се насмевнува 

Ги знае тоа тајните на вселената 

Знае дека животот лебди на изгревот 

 

И моите усни чекорат 

Во обид да ги залепат рабовите од нектар 

Кога ќе го погледнам твоето лице. 

 

ПЕСОКОТ И НЕЈЗИНИТЕ РАЦЕ 

 

Во пространата Египетска пустина, 

Сѐ е заспано, тивко 

Животот полека го следи сценариото... 

Воздухот во својата стравопочит, останува смирен 

На небото нема облаци, 

Животот оди, чекори сам 

Пустинските животни извикуваат гласно 

Слободни се... суви до коска! 

Неколку жедни љубовници 
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Си фрлаат брз поглед врз душите еден на друг  

Како нисколетечки сврачки 

Над пенливите брегови. 

Воздухот по своја волја го придвижува песокот 

Љубовникот користи цела тупаница... 

Ја шири страста како возбуда 

И миризливата љубов во маглата...! 

На пространата пустина 

Под синото небо... 

Сонцето ја вжештува оазата 

и ја предизвикува љубовта да се појави...! 

Ги отворам очите... 

Моите стапала ја милуваат песокта, 

Сум спиел ли во магла? 

Сум ја држел ли раката на мојата љубовница? 

Во потрошениот живот на пустината 

Мојата крв остава гравирани отпечатоци... 

Го обележува синото небо во мојата душа 

Со непостојани лузни – добро сочувани! 

 

БАРАЊЕ НА ПЕСОКТА 

 

Гледам пустина 

Насекаде 

Пустина од сеќавања 

Пустина од желби. 

 

Големата пустина во мене 

Поголема од Тал и Сахара 

Песок од рацете 

Постојано фрламе 

 

Сенките исчезнуваат 

Во песокта на пустината 

Не оставајќи знак 

Само песок. 

 

Мајката Океанска, 

Што постојано ги довикува 

Своите синови 

Распрснатите Океаниди 

Нема да ѝ одговориме 

но ќе се вратиме. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska Trajkovska 
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Јудај ШАНКАР ЏУРЏАЈ, БАНГЛАДЕШ-ВЕЛИКА 

БРИТАНИЈА (Uday SHANKAR DURJAY, 

BANGLADESH-UNITED KINGDOM) 

 
 Јудај Шанкар Џурџај е поет, есеист и преведувач. Неговите дела се објавувани 

во дневни весници и списанија. Роден е во Бангладеш, но живее во Обединетото 

Кралство. Првиот ракопис му е објавен во 1996 во 1996. Дипломирал на Бизнис и 

Информатички системи на Универзитетот Источен Лондон и магистрирал на менаџмент 

на БПП универзитетот во Лондон.  Автор е на неколку книги, а е уредник на 

меѓународното книжевно списание POL и на креативното списание за бенгалска 

литература Spandan. Добитник е на меѓународната награда за литетатура Сахито во 2021 

година.   

УДК 821.214.32-4 

ЕДНО ПОИНАКВО ПАТУВАЊЕ ЗА РЕСЕТИРАЊЕ НА БОЈАТА 

 

Ти можеш да не признаваш дека тревата чувствува задоволство од росата наутро 

или можеш да бидеш во страстна љубов со замислениот пејзаж. За што 

размислуваш, убава дамо? 

Што се случува на езерото на твојот астрономски ум? Не е доцна за да ја 

истражуваш својата скриена сјајна ѕвезда што расте секој ден на твоето небо на 

самракот. Можеш да седнеш лице в лице со својот недопрен сон; да ја 

почувствуваш твојата иднина што може да ја прокопа твојата скриена градина. 

Отвори ја твојата пандора, речи хокус покус... непознат дел од напиот живот е 

мистичен; нешти се случува без знак. Не е крај на планетата ниту последен здив 

на твоето златно срце. Време е да ја откриеш равенката на твојот убав ôд. 

 

 

ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИОТ ПРАВ 

 

Снегот е волшебна стимулација, спектакуларна илустрација на едно прснување 

со вар. Дрвјата добиваат летно туширање во зима кога небото ќе се отвори 

безусловно. Безброј бели ѕвезди ги компонираат ридовите и брановите по 

авениите и ја доловуваат дневната рутина, густ снежен килим лежи околу 

шумската палата. Шумските лисја бликнуваат во плач како бавен дожд да паѓа 

од небото. Понекогаш зимските ѕвезди се како ѕвездестите цветови од 

настурција и астранција. Понекогаш тие се синкастите очни јаболка на моето 

маче. Во зима, дрвената река нема емоции и не е вознемирена и тие го 

забораваат и својот извор и својата судбина. Крцкавиот снег ги прегрнува 

дрвјата што пукаат; срцебиењата остро се движат  во нивните гранки. Се будат 

од илјадагодишниот сон. Бакнувањето на гранките со цветните врвови ја крши 

тишината; недостижна врска ги повикува душите на фестивалот од бел прав. 

Чекаат огнот од дрјвата да ги обнови нивните исцелителни моќи. Сакаат да му 

се вратат на својот помирен, помалку стресен и поедноставен живот. 
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ИЗБРИШАНА КОНЕЧНА ВИЗИЈА 

 

Кога ќе седнеш до мене за да ги броиш спектакуларните ѕвезди, чувствувам 

незауздана опсесија и не ми се брои. Би го фатил дождот, но ти би ми понудила 

снежец, како ли само ми го читаш умот? Му верувам на твоето срце, му верувам 

и на најдолниот слој на твојата душа; огромни кристални дијаманти сјаат таму 

внатре. Дијамантите никогаш не ги лажат срцата. Твојот најголем дар е тоа што 

штом твоите очи ќе ја видат мојата длабока болка, твојот кадифен допир ќе ме 

однесе далеку од оваа земја. 

 

Чувствувам како неколку парчиња скршено сонце доаѓаат низ прозорецот. Се 

обидувам да ги најдам моите очила и сфаќам дека вчера го изгубив видот. 

Очигледно, сите космолошки глетки се избришани од мојот вид. Сум бил таму 

илјадници пати за да ја најдам твојата сенка. Се обидов да ја најдам масата што 

ја допре, но никакви траги од тој допир на нејзината површина. Го фаќам истиот 

дожд, но никој не може да ми го чита умот. Темно е како мојот вид. Сите 

паднати се заканија дека ќе ме обземат. 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translation from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Агрон ШЕЛЕ, АЛБАНИЈА-БЕЛГИЈА (Agron SHELE, 

ALBANIA-BELGIUM) 
 

  

 Агрон Шеле е роден на 7 октомври 1972 година во селото Лескај, во близина на 

градот Пермет, Албанија. Автор е на следните литературни дела: „Чекорите на Клара“ 

(роман), „Под сивата завеса“ (роман), „Погрешна слика“ (роман), „Невин премин“ 

(поезија), „Бели камења“ (поезија). Шеле е исто така координатор на Меѓународните 

антологии: „Отворена лента- 1“, „Пегасијада, Отворена лента- 2“, списанието ATUNIS 

(бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)“ и Атунис Галаксија Антологијата (2018, 2019, 2020). Добитник 

е на меѓународни книжевни награди. Член е на Албанската асоцијација на писатели, 

како и на Светската асоцијација на писатели, во Охајо, САД, (Poetas del Mundo, WPS, 

Unione world Poetry) и претседател на Меѓународната поетска галаксија „Атунис“. 

Неговата поезија е објавена во многу весници, национални и меѓународни списанија, 

како и во многу светски антологии: „Алманах“ (2008, 2017); „Светски поетски 

годишник“ (2009, 2013, 2015); „Втората генеза“ (2013); „Кибатек“ (2015), Италија; 

Метафора (Полска); Келено (Грција) итн. Моментално живее во Белгија и своето време и 

енергија ги посветува на објавување книжевни дела со универзални вредности. 

https://atunispoetry.com/ 

УДК 821.18-1 

ЖОЛТА 

 

Жолта е бојата на страниците на книгите во библиотеката, 

од кои кога ќе ги отворите излегува прашина 

Исто, жолти се боите на есента 

И носталгичниот допир на контурите на годишното време 

Жолти се и сликите на Ван Гог 

Со поврзани раце за утре, исто како пченицата 

Жолтата е бојата на косата на златнокосата девојка која ги витка ракавите до 

златото на Саламбо 

 

На платното насликано е 

светло лице 

со зелени очи  

како ја држи во срцето болка од чувството на вина 

И спомените кои навираат во умот 

Но се губат во илузии 

Ништо не е тоа, само кратко бегство 

 

 

Жолтата може да се помеша со црвената 

Кога гори огнот на срцето, погледнете го пламенот во чашата каде што живее 

Месечината 

што се нурнува во телото на прекрасната Офели 

 

Жолта, како неочекувано годишно време 

Како скршено огледало што ти се појавува пред очите, 
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И тогаш сите рефлексии на светот 

ги осветлуваат фенерите 

за свеќите да светат посветло 

Толку светло како портретот на Маделин 

Како нејзиниот превез направен од разбудени ѕвезди 

додека се молат за ново будење 

 

ЗАЕДНО СО ВЕТЕРОТ 

  

… зошто се криеш од синилото на небото 

Бог пак ќе слезе 

ќе ја следи таа светлина на последниот кат 

и ќе се опие од неговата муза, 

лира ќе ги исполни со музички акорди 

сите поткатови и 

душата знае, како душа што избегнува додека лета, 

дека, како и секогаш, ќе го полудиш светот. 

  

Тогаш крикот ќе стане ветровито ехо 

и ќе ги следи во етерот 

сенките на инсектот вовлечен во нимфа 

што врти околу седум мориња, 

и кога белиот бран ќе се опушти на брегот 

каде боговите газат 

црвена убавица ќе се издигне над крилјата 

и ќе свети цел живот. 

  

Ниту пенкало, ниту мастило, ниту молив не може да го опишат 

оној што се запалил и изгаснал 

како што ти си ги одредувал судбините и си ги одвраќал војните 

исто како хеленист, 

а крилјата се отворени низ портите на сонцето 

каде секогаш си ја отворал вратата 

за Оној што дојде исто како последниот Бог 

и се изгуби заедно со ветерот. 

 

Есен 

И траги во секое отчукување на срцето 

За неа...за некого...за љубов, 

од последните времиња нокаутирани во толку многу врева 

…и од една есен, и еден меланхоличен пентаграм. 

 

Превод  албански на англиски: Мерита Папаристо 

Translated from Albanian into English: Merita Paparisto 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian: Silvana Neshkovska 
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 Јин ШЈИАОЈАН, КИНА (Yin XIAOYUAN, CHINA) 
 

Јин Шјиаојан (Yīn Xiǎoyuán, “殷晓媛”) е авангардна поетеса успешна во повеќе 

стилови на пишување, меѓу кои и лирика во проза, а исто така и писател со иновативен 
транс-жанровски пристап, мултингвален автор, основач на Енциклопедиската поетска 
школа (Encyclopedic Poetry School (est. 2007)), иницијатор за движењето Hermaphroditic 
Writing Movement и главен дизајнер на Декларацијата на Hermaphroditic Writing. 
   

УДК 821.581-1 

АГЕНТ ЗА СЕЕЊЕ ОБЛАЦИ 

 

Парчињата од сложувалката пополека ја создадоа нивната фацијална експресија, 

но што беше тоа? Блесок преку кино екранот? 

Јато птици во облик на вретено? 

„Печатот на небото е скинат и отворен од силен ветер, токму таму каде што 

требаше да бидат неколкуте мајсторски изведени движења како држачи за 

хартија, заковувајќи ги преклопените краеви на четвртините од панорамскиот 

поглед (но разочарани, тие никогаш не се покажаа јавно...)“ 

„Сѐ почна да врне од по страните, на превртливиот заплет на драмата.“ 

 

Небото отпрвин беше конкавно како диск за шмукање79, со своите сребрени 

конци кои се протегаа надолу прицврстени како жици на гитара 

Траги од дожд... тие исчезнаа од телото на еден далматинец, а потоа повторно се 

појавија на лисјата на Aucuba japonica 

„Се собраа на едно место како привиденија под дејство на силата на агентот за 

сеење облаци, 

И се прикажаа себеси како да се на опција за забрзување80“ 

 

Сѐ почна поради една ономатопеја: „Бум!“ – еден брод силно наведнат од еден 

челото на еден бран кој беше подигнат од првата капка дожд 

 

Приказната диво расте: 

 

„Таа ги отсече роговите, стари 25 години, кои растеа на замагленото огледало, 

Времето мора да биде последното нешто што ќе издржи до крај, искрварувајќи 

до смрт.“ 

 

Минуваа низ наизменичните струи на деноноќието.     Мирис на бел носорог и 

луминисцентни инсекти на преријата „Таа ги отсече роговите, стари 25 години, 

кои растеа на замагленото огледало, Времето мора да искрвари до смрт.“ 

 

Меѓу фиктивното огревно дрво на студено и топло, облаците и нивните ледени 

кристали се судираат испреплетени високо во воздухот бришејќи ги 

                                                 
79 Диск за шмукање – дел од вид риби со чија помош се прилепуваат на други риби за да 

преживеат.  
80 Како опција за забрзување на сликата со помош на копче од далечински управувач 
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облакодерите со нивните треперења/ далечински сензори/ компликации. 

предзнаци/ шеќер/слаба светлина 

  

Минуваа низ наизменичните струи на деноноќието.     Мирис на бел носорог и 

луминисцентни инсекти на преријата „Таа ги отсече роговите, стари 25 години, 

кои растеа на замагленото огледало, Времето мора да биде последното нешто 

што ќе издржи до крај, искрварувајќи до смрт.“ 

 

Ракописитеваријаблитезабрзувањетоибрзинатаибелатавреваситетиебеазалепение

днизадругиицелатаприказнапочнадабегаодконтроланајпосле... 

Именки, лични заменки, предвидувања, странцизми и нечујни букви 

неочекувана промена на времето плимата и осеката на сложените зборови со 

цртичка прелива сега 

Меѓу фиктивното огревно дрво на студено и топло, облаците и нивните ледени 

кристали се судираат испреплетени високо во воздухот бришејќи ги 

облакодерите со нивните треперења/ далечински сензори/ компликации. 

предзнаци/ шеќер/слаба светлина 

Минуваа низ наизменичните струи на деноноќието.  Мирис на бел носорог и 

луминисцентни инсекти на преријата  

„Таа ги отсече роговите, стари 25 години, кои растеа на замагленото огледало, 

Времето мора да биде последното нешто што ќе издржи до крај, искрварувајќи 

до смрт.“ 

 

 

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, а уредник е и на „Стожер“ (изд. Друштво на писателите на 
Македонија) и на „Книжевни елементи“ (изд. Перун Артис). 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), две прозни книги „Кафе, чај и црвено 
небо“ (2019) и „Деконструкција на празнината“, една книга со книжевна критика 
„Книжевно-критички читаања“ (2022), 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. „Со небо во душата“ е нејзина двојазична поетска 
книга објавена во Италијаво 2022 година на англиски и италијански јазик. 
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), „Ацо Шопов“ за 
„Математичка поезија“ (ДПМ, за 2020) и „Книжевен круг за критика“ (БКК, 
2022). 
 
                  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“ 
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(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 
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 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. Автор е на 

универзитетски учебник со наслов „Вовед во теоријата и практиката на 

преведувањето“ (2021) и ко-автор  (заедно со професор д-р Соња Китановска-

Кимовска) на монографијата „Преводот од различни перспективи: Збирка на 

трудови“ (2022).  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. Таа иницираше, координираше и 

лекторираше преведувачки студентски проект со наслов „ Превод на избрани 

извадоци од литература за деца: од македонски на англиски јазик“ (2022). 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 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feprints.uklo.edu.mk%2F%3Ffbclid%3DIwAR3I1zxXQmgDvGqQHHqsgHItL6L4VAfWcfIP3OAH3cqeqIpRf-H83Icqy_s&h=AT1WGhEA5W-1I1f7EBTU63jg2tojrWx4a921C5rCNPXp5BCB77uQatxNtEa82RtBxU8zvSzTtHTX3qESma3fEvXNkPHwYZeCQiVlzhjLbJIw3hjjIFajadjI0KRwSfngZNA
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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). 

 

EDITORIAL BOARD OF “CONTEMPORARY DIALOGUES”: 

 

                  DANIELA ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA, FULL PROF. DR., EDITOR IN CHIEF 

– born February 3, 1979, Bitola, North Macedonia, is a 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  “Stozher” (Macedonian Writers’ Association) and 
“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 
two prose books (“Coffee, Tea and Red Sky” (2019) and “Deconstruction of the 
Emptiness” (2022)), a book of literary criticism, co-authored one poetry book for 
children and authored 9 poetry books in Macedonian, one book in Arabic, one in 
English language and one in Italian and English (“Il cielo nell'anima/ “A Soul Full of 
Sky”, 2022). 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), 
“Literary Criticism Award” (2022), 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 
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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. 
 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. She 

authored a coursebook for university students titled “Introduction to the Theory and 

Practice of Translation:  Coursebook” (2021) and co-authored with prof. d-r Sonja 

Kitanovska-Kimovska a publication titled “Translation from Multiple Perspectives:  A 

Collection of Papers” (2022). 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, 2020, 

2021, 2022); a monograph published by the Macedonian Science Society titled “60th 

Anniversary of the Macedonian Science Society” (2020), etc. She initiated, 

coordinated and proofread a student translation project titled “Translation of Selected 

Excerpts from Children’s Literature: From Macedonian to English” (2022). 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 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feprints.uklo.edu.mk%2F%3Ffbclid%3DIwAR2MCkTW4xWLNu3ZLO7cRNBzUlqEyvFIK-W1AOG5P9f-etSbilh-J5Fv95k&h=AT1WGhEA5W-1I1f7EBTU63jg2tojrWx4a921C5rCNPXp5BCB77uQatxNtEa82RtBxU8zvSzTtHTX3qESma3fEvXNkPHwYZeCQiVlzhjLbJIw3hjjIFajadjI0KRwSfngZNA


СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 275 

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),  

 

 

МЕЃУНАРОДЕН 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). 
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                  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 

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 
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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. 

 

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, 
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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.  

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ  (10)11,  2022         ISSN 1857- 940X          CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 280 

 

ПРЕВЕДУВАЧИ/ 

TRANSLATORS: 

 

Салех Ал Кунаизи, Саудиска Арабија/ Saleh Al Khunaizi, Saudi Arabia 

Даниела Андоновска-Трајковска, Северна Македонија. Daniela Andonovska-

Trajkovska, North Macedonia 

Сеида Богдановиќ, Северна Македонија/ Seida Bogdanovikj, North Macedonia 

Борче Георгиев, Северна Македонија/ Borche Georgiev, North Macedonia 

Јапрак Дамла Јилдрим, Турција/ Yaprak Damla Yıldırım, Turkey 

Милијан Деспотовиќ/ Milijan Despotović 

Жаклина Ивановска, Северна Македонија/ Zhaklina Ivanovska, North Macedonia 

Олга Лалиќ Кровицка, Полска/ Olga Lalić-Krowicka, Poland 

Филиз Мехметоглу, Турција/ Filiz Mehmetoglu, Turkey 

Весна Мундишевска-Велјановска/ Vesna Mundishevska-Veljanovska 

Силвана Нешковска/ Silvana Neshkovska 

Сашо Огненовски/ Sasho Ognenovski 

Борче Панов, Северна Македонија/ Borche Panov, North Macedonia 

Мерита Папаристо/ Merita Paparisto 

Клаудија Пичино, Италија/ Claudia Piccinno, Italy 

Тамара Проески, САД/ Tamara Proeski, USA 
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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. 
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Даниела Андоновска-Трајковска (Год. IХ, бр. 9, 2021 г. – Год. Х, бр. 11, 2022 г.)  

 

EDITORS-IN-CHIEF OF “CONTEMPORARY DIALOGUES” 
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Zoran Pejkovski (Vol. I, No. 1, 2013 – Vol. III, No. 3, 2015) 
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