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Љубинка Донева 

 

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 

 

Да не речеш дека не ти кажав 

Ќе се обидам да не те гледам никогаш 

Така што ќе те гледам секој ден 

И кога  

во пепел ќе се претворам 

моите честички ќе бидат ти 

или 

ако првин ти ќе станеш земја 

тревата твоја што ќе израсне 

ќе бидам јас. 

 

 

ДЕРТ 

 

По многу пропуштени  

И по многу искористени  

Можности  

По многу празнини и  

празнични мигови 

По многу   

Налудничави расположби 

И збеснати талкања 

По многу 

дрски години и денови радости 

По многу направени грешки 

И гревови 

По многу добрини подарени 

И примени 

по едно пекам  

само 

тивко  

гревовите да ми се вратат. 

 

 

ИЗОБИЛСТВОТО НА БОЛКАТА 

 

Нема некој 

Од нејзината синија да не вкусил 

А таа итро  

Во рубата на љубовта 

Променета 

Втрчува сред нечиј пат 
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И од недоапица 

Му ја свртува насоката 

Предели недопрени 

Му покажува 

Каде расте стравот  

И на каква почва вината ʼрти 

На која страна спие изненадата 

Низ што влегува ледот в гради 

Каде гнијат мечтите 

Со што се хранат илузиите 

покажува 

Каде се леат кристалите во солзи  

И каде солзите се преселуваат во кристали 

И колку сол и сонце треба 

Да се изгори раната на свртувањето 

За да се покаже како блескотот  

во црното се вградува  

и каде 

Низ долини плодност 

Го носи 

Да ги осветли  

зашто 

Обезљубените 

Најстрасно за љубовта пеат. 

 

 

ВЕРБА ВО НЕДОСТАТОК    

 

Како пред стоглаво чудовиште 

Пред самотијата 

Застанувам храбро 

Зашто 

Се вжили во мене верба со корен на обврска 

Па 

Морам да му верувам 

На недостатокот на страв во сетилата 

Да му верувам  

на недостатокот на прав 

во очите 

морам да почнам да му верувам 

на недостатокот на чекори  

во одот 

на недостатокот на стапалки  

во чекорот 

на недостатокот на траги  

во стапалките.  

И на густото присуство грутки  

во грлото 
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Морам да верувам 

Та радоста е само суровина за соништа. 

 

 

ДРАМАТА НА ЕДНО ДРВО 

 

Ноќе е 

И вришти тишината во космосот 

А во мене бие силата  

На сите снегови и суши 

На сите виулици и огнови 

И ути вселената 

Баботи 

Осамена 

И болна како птица во кафез 

Се густи болката 

Таму каде што гранките од стеблото тргнуваат 

Крошната жешки копнежи крие 

Год по год 

Се бројат  

се бојат 

а може ли да се препознае 

кој полн и празен кој е. 

 

 

ВНАТРЕШЕН КРИСТАЛ 

 

Мојата радосна мисла 

Заборавена грутка 

Светлина во моето тело 

Млаз мириси во ореол 

О господи 

Дај ми сила 

Да го почитувам мигов 

Да не ја вознемирам болката 

И тишината да не ја превртам 

Од наопаку 

И бурата во занеменоста 

(За) да се доискали (доискапи) 

 

 

ДЕЦА 

 

Минерали  

Светлина   

И камења скапоцени 

Размножени 

Густи капки радост 
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Кршливи кристали 

Совршени  

И лековити.  

  

 

СОЗНАНИЕ 

 

Во душата на мракот 

Веќе зреат водите во мразови 

Маглите и сенките 

Се распоредуваат 

Во густи роеви 

Игли и срчи 

Поклопуваат 

И игри  

и скрб.  

 

 

УПОРНОСТ 

 

Тврдоглав јарец  

Туркајќи се кон мене 

Си ги откорнува роговите 

И наопаку 

Врз мојата глава ги засадува 

Ги носам сега како круна 

На суетата туѓа 

Белег  

И на мекоста моја  

 

 

ДЛАБОЧИНА, ДАЛЕЧИНИ, ДЕРТ 

 

Јас твое светилиште 

Ти мој престол 

Небледнина  

Стихија јас 

Ти маѓосник 

Како  

Не го измамивме  

Окото на хаосот 

Место провев 

Да му сместиме  

Сонце за зеница.   
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Панде Манојлов 

 

 

НАДИТРУВАЊЕ 

 

Понекогаш сакам  

да го надитрам зборот,  

да ја надитрам мудроста, 

да се надминам себе си  

преку езерото,  

преку две мориња  

и три океани,  

да го надитрам немирот  

скриен во височините  

на небесната мисла... 

Ненасликан портрет!  

Портрет  

за кој треба платно  

од пајажина на свилена буба,  

требаат четки со влакна  

од вилино коњче,  

требаат бои на виножито  

украдени од сонот  

на белиот облак над сводот,  

треба совест над стравот – 

како да се надитри зборот,  

како да се надмудри мудроста, 

како јас да останам јас,  

како песната да остане песна, 

песна со автопортрет! 

 

 

ЖАЛ 

 

Ноќна песна  

ноќна птица  

жално  

нешто пее 

 

Песна жалостинка 

 

Ечи таа песна  

болно јачи  

заофка петел  

без да кукурика 

 

Жално таговно 
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Заедно биле  

песната и болката  

грмотевица биле  

рофја што ги пара 

 

Жално жалосно 

 

Нема име тагата  

кога болка те пара: 

дали ноќта ќе помине  

дали ден ќе се раздени 

 

Жал жалослив. 

 

 

АКОРДИ НА БОЛКАТА 

 

Не прашувај  

каде ти се губат  

патеките,  

не прашувај  

каде ти се губат  

деновите,  

не прашувај  

каде ти се губи  

сенката  

и не потсетувај се  

на песокта  

што се лизга  

кон Драгор  

и речната шир.  

Длабоки се акордите  

на болката  

на корабите  

кои дамна не пловат,  

нивното море е ’рѓата  

и коралите на дното  

каде се мери зачмаеноста  

на изгубените патеки,  

изгубените денови  

на Широк Сокак  

и сенките  

под липите во Паркот,  

сред љубовниот шепот  

на носталгијата  

што и во акордите  

на болката за Битола  

и во песните ги нема. 
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ОПСАДА 
 
Ме опколија медузи  
од сите страни 
дури и најдлабоко  
во морето  
и сѐ мислев  
дека е готово  
со мојот живот,  
дека таква ми била 
судбината  
да умрам далеку 
од брегот...  
Одеднаш,  
од некаде  
се појави ајкула 
голема, чиниш  
морето може  
да го проголта 
со сила во забите  
немерлива,  
но во двете очи  
харпуни забодени.  
Медузите  
за час ги снема  
со брановите,  
под алгите  
та останав сам со неа,  
со љубовницата на смртта  
очекувајќи го 
светот на темницата  
залеан со мојата крв.  
– Не! – чув силен крик,   
– Овој пат јас имам   
предимство во смртта,  
двата харпуни  
во моите очи  
се неизбежен хаос: 
освен крајот  
на мојата сила  
на морска ајкула  
ништо јас не гледам,  
о, Човеку,  
што си човек, 
и никој и ништо  
но и ѕвер си,  
над ѕверовите ѕвер, 
и Одисеј си 
и Полифем! 
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ПРЕПОЗНАВАЊЕ  

НА ВРЕМИЊАТA 

 

Понекогаш, 

Бог ни дава знак  

да се затвориме  

во себеси,  

во клисурите на спокојот,  

да пронајдеме  

некој јонски столб,  

столб од мермер,  

да се потпреме на него  

за да закрепнеме  

уморни од животот.  

Ни дава знак за починка  

да прочитаме  

што запишале  

древните богови,  

да чуеме  

од далечините на минатото  

како морскиот бран  

удира во карпите  

и подводните гребени,  

за да се научиме  

затворени во себеси  

и сопствената школка  

да ја препознаваме  

минливоста  

и дека векот 

не почнал  

како и животот  

од нас,  

да научиме  

да ги препознаваме  

времињата  

склопени во крикот  

на заборавената воденица  

на постоењето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 13 

 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

 

ПЕПЕЛ 

во аголот на малата масичка 

огледало едно си играше  

со рефлексијата на денот, 

додека со троен конец  

пајакот се обидуваше да го зашие 

зборот сронет од претходната вечер 

за да не остане трајно меѓу фугите 

на паркетот 

 

огнот во каминот поткашлуваше 

во ритамот на подигнувањето на дланката 

 

во собата  

среде огнот заспан 

среде зборот скинат 

во фугите на душата 

почна на пепел да мириса 

 

и додека јазикот црнилото го вкусуваше 

мислата со сила се пикаше во рамката 

во која болката почнуваше да сонува пепел 

 

 

УЧИТЕЛ 

Пишувањето на зелената табла 

ми ги расцвета трендафилите 

засадени околу зелената трева, 

ги удри по стомакот 

и им ги украде трњата. 

 

 

МОЛК 

Во мене зинал гроб 

на гласна тишина. 

 

 

ЅИД  

Кога го отворив прозорецот 

на северната страна  

и кога оттаму мразулецот 

ме погледна со вода скаменета 

и кога го пуштив дома да ми влезе 

тоа остро писмо  
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кое јазикот го обложува со пелин 

тогаш прозорецот на западната страна  

почна да измислува нови рамки 

за старите слики кои молчеа обесени 

а прозорецот на источната страна 

почна рано да се буди 

за да го збере првото зракче виделина 

 

Кога го отворив прозорецот 

на северната страна 

и кога оттаму мразулецот 

ме погледна со вода скаменета 

тогаш прозорецот на јужната страна 

почнуваше да го буди црвеното 

од кое јазикот на пелинот забораваше 

сенките избледуваа 

а огнот се кодираше во внатрешноста на ѕидот 

 

Кога го отворив прозорецот 

на северната страна 

откако старите слики со нови рамки 

останаа врамени 

со виножито 

и откако пламените јазици 

во градите мои се вселија 

и кога оттаму ме погледна езерото 

со стакленото око на хоризонтот 

тогаш сите четири ѕида на мојата соба 

паднаа како да се од картон направени 

 

 

БЕГСТВО 

Нотите се редеа праволиниски 

на жиците на универзумот 

создавајќи ја фонијата на смислата.  

Не можејќи да го најдам 

виолинискиот клуч кој стоеше на почетокот 

на едно ноктурно  

на кое на јаве не можев да се сетам 

ја поднаместив перницата 

и потонав длабоко во срцевината на сонот 

 

Кога се разбудив се најдов себе си 

како ги бакнувам страсно  

стапалата на Посејдон 

 

Еден клуч блиску до мене 

ја населуваше светлината во зениците 
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но не можев да знам 

дали ноктурното го имаше фрлено клучот 

или тоа беше обичен клуч 

кој отклучува дрвени порти 

кој и онака никој не ги заклучува 

 

 

МИНАТО 

Долго време ми требаше  

да ги препознаам круговите  

и мембраната на меурчињата сапуница 

да ја облечам на себе 

за да ми биде кожа 

под која ќе те чувам од ситните 

иглички на зимзелените 

кои не би го разбрале 

разговорот на нашите души. 

 

Долго време ми требаше 

за гласот на тишината 

да ми го шепне кодот 

и по него челото на месечарот 

да го открие чекорот 

кој ги ниже котелците на ноќта 

за да го собере здивот на сеќавањата. 

 

Долго време ми требаше 

за кругот да ми стане 

дом 

кој се потпира на столбови 

направени од ништо. 

 

Долго време ми требаше 

ништото во преграб да го земам 

за да речам дека сѐ имам  

тогаш кога ништо немам. 

 

 

РЕИНКАРНАЦИЈА 

Ги истружи последните зборови  

од грлото. 

Ископа гроб 

и повторно го закопа. 

Калта под ноктите  

му ги избриша сеќавањата 

и го фрли повторно 

во еден од животните кругови.
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СЕНКИ 

Клечеше сенката  

пред кандилото на попот 

и полека се извиваше нагоре 

лазејќи по ликот на светецот 

кој светлината ја беше собрал  

во зениците на ноќта 

 

На колената имаше  

по една црвена точка. 

И двете личеа на зрели ѕвезди 

во кои беше собрана 

сета човечка крепост 

 

Клечеше сенката 

пред кандилото на попот 

и по којзнае кој пат 

поминуваше по линијата на заборавот 

за да може да се меморира 

во малтерот на зборот 

 

Клечеше сенката  

пред кандилото на попот, 

а сите ние 

со затворени очи го гледавме 

нејзиниот грациозен чекор 

во театарот на сенки 

во голготата на спиралата 

во пештерата1 во која 

некогаш 

некој мислејќи сознал 

дека животецот тенок 

кој на усните на заборавот виси 

чекајќи ја минутата на смртта, 

не е ништо друго 

освен театар на сенки. 

 

Клечеше сенката 

пред кандилото на попот, 

а до неа друга сенка 

чекаше да ѝ дојде редот. 

 

 

  

 

 

____________________ 
1 Алегорија за пештерата од Платон 
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Кире Неделковски 
 

 

ТЕЧЕЊЕ… 

 

Течењето на времето е 

Невидлива Река во нас 

Вода која не се Враќа 

Само се Оправдува 

Дека така требало да биде 

Да истекува 

Животот. 

Течењето е Влечење напред 

На целата креативна енергија 

За да се Зголеми и Освежи 

Секое достапно сознание. 

Течењето е дополнително Знаење 

За себе и светот 

За да не се Прекине врската 

Од еден век во друг 

За да не Пресуши 

Духовната Река 

Од мене до Тебе 

И до Твоите Деца. 

Течењето е преќутно Оправдување 

Оставено 

Како што си било 

И како што ќе биде 

Низ Невидливата Вода на животот. 

Гледај 

Истеков и јас 

Во една песна 

Напред… 

 

 

КОГА ПОЧИНА ЈОРДАН ОД ОСТРИЛЦИ 

 

Влезе во својата Тишина 

Од другата страна на Животот 

Во својата густа Корија 

Влезе за да го сретнеш Господ 

И да му се заблагодариш 

За успесите што ги постигна 

Со Неговата верба 

И што те Чуваше 

До оваа длабока старост. 

Сега кога Влезе 
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Во невидливата страна на Животот 

Можеш да ги Сретнеш 

Своите школски другари 

Перо Бошковски и Јон 

И да им Раскажеш 

Што пропуштиле… 

Сега е богата есен во Острилци 

И како да ти е Жал 

За лозјето и бавчата 

И кој ќе ги бере овие наслади 

И кој ќе ја пие ракијата 

Без тебе… 

Сега кога Влезе во својата Тишина 

Виде колку е краток животот 

И затоа само благо се насмевна 

Пред да те видиме 

За последен пат. 

 

 

БОЕМСКА БОЛЕСТ 

 

Боледувам со децении 

од долгите размисли. 

 

Осаменоста е Гостилница 

во која влегуваат писателите. 

 

Јадат и пијат своја Храна 

од омилени автори. 

 

Седам на истото место 

и со години го Повикувам Господ 

 

да ми Одговори 

на неколку прашања. 

 

Него го нема 

а јас продолжувам 

 

со својот боемски живот 

да си пијам и одговарам 

 

на сопствените прашања. 

Гостилницата е голема библиотека 

 

полна со миризливи Лекови 

за многу боемски болести. 
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КОГА РАДЕ СИЛЈАН РАЗМИСЛУВА… 

 

Собира духовна Сила 

За да го Одбрани својот народ 

Оспоруван од сите страни. 

 

Размислува и се Враќа 1000 години 

За да ги Собере сите мислители 

Со кои ќе го Брани народот. 

 

Кога Раде Силјан размислува 

Ја зацврстува Одбраната 

Од зборови и стихови. 

 

Кога Раде Силјан размислува 

Во мислите го Собира својот народ 

На вистинската Територија 

 

За да Тргнат 1000 години Напред. 

 

 

ИЗЛЕГУВАЊЕ… ОД ВРЕМЕТО… 

 

Цел земен живот 

Бавно 

Излегувам од времево 

Свесно 

Се помирувам 

Со промените 

Во себе 

И во светов. 

Забрзано забележувам децении 

Размислите ми се менуваат 

Зачудувачки делуваат 

За Она далечно 

Назад 

И 

За Она напред 

Каде само мислата Допира 

Нова смисла. 

Возбудата е длабока Експлозија… 

Погледнувам надвор 

Еве го 

Следниов век 

Следниов мој Живот… 
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Никола Илијовски 

 

 

ЦУТЕЊЕ НА КАЈСИЈАТА 

 

Расцутуваш во континуитетот на времето 

како игра без причина. 

Твоите гранки допираат до моите видици 

и повторно со отворени очи го сонувам летото. 

Расцутуваш по слободна волја. 

Твоите пчели 

се мои полудени стихови 

Твоите слатки плодови 

ќе бидат мои дарови. 

Расцутуваш под милоста на сонцето 

и твојата смисла 

е приближно релативна како и времето. 

Ветровите ги галат 

твоите бели цутови 

и по обичај те чувам со очите 

како што се чува тишината, 

оти во овој миг на вистината 

само таа е апсолутен факт 

што одолева на звукот 

што го прави моето мастило. 

 

 

МЕТАФИЗИКА НА КАЈСИЈАТА 

 

Твоите плодови се очи што гледаат во мојата наслада 

и можеби нашата синергија е само љубов. 

Оти твојот вкус е идентичен  

со вкусот на телото од мојата сакана. 

 

Откинувам дел по дел од тебе 

оти тогаш замислувам дека таа е до мене 

и заборавам дека сум сам. 

 

Твоите плодови се зрели желби на еросот 

и колку повеќе се насладувам 

толку повеќе потонувам во морето на немирот. 

 

Најпрво ги земам презреаните топки 

и внимателно ги држам за да не ми истечат од рацете. 

Потоа пак ги затресувам гранките  

и седам под слатките метеори на твојата метафизика. 
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Можеби нашата љубов е синергија на постоењето 

или само копнеж што ги менува облиците. 

Оти твојата смисла е најблиска  

со покриените делови од телото на мојата муза. 

 

Тогаш вистината ја потврдува релативноста 

на она што е 

и она што било. 

 

 

ВРЕМЕТО НА КАЈСИЈАТА 

 

Ти бегаш од слаткиот сон на осамата 

како лудост без причина. 

Твоите плодови се растопуваат во устата на времето 

и ти си повторно моја. 

 

Ти ги имаш сите вкусови на мојата сакана 

леташ кога паѓаш и можеби за мравките си метеор. 

Но веќе таму бев и повторно ќе бидам без покана 

Ти си само моја вистина и мој полуден сон.  

 

Ти бегаш од себе во мене 

како ветровите во просторот. 

Твоите сокови протекуваат во устата на времето 

и ти си повторно своја. 

 

Ти ги имаш сите желби од киселост до шеќер 

за мене постоиш и ми се подаваш цела. 

Но, не си само бегалец и во просторот ветер 

ти си полуден сон и моја вистина врела. 

 

 

БУДЕЊЕ 

 

Од школката на сонцето 

се буди време. 

Само мигот е свесен 

за своето постоење. 

 

Моите желби се запишани во времето 

и одбивам да ги нарекувам мисли. 

 

Од школката на времето  

се буди сонце. 

Само сонот е свесен 

за своето постоење. 
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Моите мисли се усвитени од сонцето 

и одбивам да ги нарекувам желби. 

 

 

ПУЛСИРАЊЕ 

 

Желбите се илузии во битието на ноќта 

На чаршафите е испишан само еден миг од постоењето на копнежот 

и неговите гроздови ферментираат пред своето време. 

Ни треба кофеин, никотин и зборови што никогаш не сме ги кажале 

Ни треба силно вино што одново ќе нѐ направи жедни. 

Аурата на нашата младост  

еволуира во сенката на лудоста 

Луди сме  

И 

Можеби премногу желби доаѓаат ненајавено. 

Паднатите лисја добро ги поднесуваат нашите чекори 

Наутро паркот е премногу осамен 

Самотијата се прелева во нашите мисли 

и несвесно ги преповторуваме веќе кажаните зборови. 

Ништо не е ново 

а сѐ одново се создава 

Пероните се празни 

како прашливи полици.  

Тишината создава напнатост.  

Помеѓу паузите на нашите молчења 

дуваат студени ветрови.  

Огнот еволуира во сенката на изгрејсонцето 

и одново ја толкуваме смислата на љубовта  

Те бакнувам по вратот 

Нашето време пулсира сега... 

 

 

РАСИТНУВАЊЕ 

 

На крајот од денот 

СЕ тргнува по својот пат 

Светлината се губи во темнината 

Крупните саати бегаат од ситните 

Новото се издвојува од старото 

И едвај е неважно 

Што било и што ќе биде. 

Сѐ се сведува на константно раситнување 

и пребројување на тоа што останува 

Слободната волја мора да остане. 

На крајот од денот 

Бавно старееме 
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Но не се забележува. 

Времето безмилосно истекува 

Но секогаш има време: 

За нова игра 

За нови желби 

За вечни одлагања 

И премислувања, понекогаш 

На крајот од денот 

Некои почнуваат 

А други застануваат 

Некои сакаат да се одморат и да заборават. 

Времето лажно умира во сонливата ноќ 

И по навика уживаме во новите мисли. 

Сѐ се сведува на раситнување: 

Ноќите во утра 

Годините во месеци 

Месеците во денови 

Девизите во денари 

Желбите во илузии 

Грозјето во вино 

Виното во песна. 

На крајот од денот 

Бавно старееме заедно со времето 

И таквото чекорење  

Воопшто не звучи лошо. 
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Весна Мундишевска-Велјановска 

 

 

СКАМЕНЕТ ЧАСОВНИК 

 

Една пеперутка во ранина првна... 

 

првна, па прашливо воздивна на стрелките  

од скаменетиот часовник на невремето, 

 

на часовникот-паметник 

доследен на својот завет 

молчешкум да ги растерува маглите на времето. 

 

Две вкочанети стрелки гувеат пред 

прозрачниот призрак на страшноста, 

 

заглавени во згрчените паралели 

на сеништата од едно бурно минато  

кое живо пулсира и во сегашноста. 

 

Троцветни перуники 

никнуваат од камењата  

на еден секавично срушен свет 

 

и разнобојно нижат венчиња  

сраснати во живописен аквадукт 

папочно вѕидан во светилник 

со форма на небесен цвет. 

 

Неколку минути после пет.... 

пред олтарот од липов дрворед, 

временски интервали во судбински вплет  

се венчаваат во незаборавна световност 

со утрото на вековната сеприсутност. 

 

 

СОНУВАВ СОН 

„Биди спокојна заради една тага 

што не ќе ја соберат твоите очи“ 

   Даница Ручигај 

 

Сонував сон, 

сон сонуван, 

недосонуван, 

сон растегнат 

над амбисот на немоќта, 
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моќен трептеж  

на сомнежи сред ноќта, 

неспокоен исчекор 

кон отворените порти на рајот, 

чекор на крајот од јазот на судбината, 

безгласна разделба со вистината. 

 

Сонував сон 

во кој изненадувањето умира со крик, 

каде недостижноста станува недостиг, 

кога одземената светлина станува ослик 

на изгубени илузии и вљубени ветрови, 

на сребрени мечти и ѕвездени сводови, 

каде храмот на љубовта 

станува дом на парадоксот 

на еден човечки век, 

на еден кроток копнеж 

и сон за навек. 

 

Сред искршените линии на беспаќата 

и сронетите исчекувања  

во молк што се чуди, 

под велот на патоказот на дострелот  

освет(л)ена спиеше  

божествена самовила. 

 

Опипливоста на дофат ме пробуди –  

Сонувај спокојно мила. 

 

 

ЖАРЧИЊА ЖИВОСТ 

 

Во огништето на секојденот 

се триеме како жарчиња – 

 догорени и пак разгорени, 

 стишени па распалени, 

 здивени или разгалени,  

како вода и брег, 

како камен и стапалки,  

како ôд и скок, 

како лет и досег...  

 

Со маша од разискрени ветрови 

расчепкуваме во коморите 

од ѕвездениот мангал на срцето, 

па со восочен жиг од Сонцето 

го растопуваме прашливиот превез од сивост 

тактирајќи импулси контракции во црвена живост. 
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Славица Гаџова Свидерска 
 

 

АФРИКАНСКA 

 

Ми требаш како бел господар меѓу црните луѓе 

да те обожувам како Бог 

како екватор што ме дели на половина 

фатаморгана и дехидратација 

секоја година нова алка на вратот 

секој месец ритуален транс 

секој ден смртта чука на вратата 

секоја ноќ стомакот се слепува за грбот 

секој час сонувам леб 

секоја минута планирано ме истребуваат 

и секоја секунда се раѓам умножена  

ми требаш како номад во мојата пустина 

испосник во песокта 

најди ги оазите 

и таму трајно насели се 

како грешник 

 

 

АМЕРИКАНСКА 

 

Од беспилотно летало 

да ти фрлам бомби врз срцето 

потем да дојдам 

во набљудувачка мисија  

пулсот да ти го опипам  

гласовите на бунтовниците 

во твоите планови да ги замолкнам  

нафтата од вените да ти ја исцицам 

воено жариште во душата да ти направам 

и пак како миротворец да ме посакаш 

животот да ти го упропастувам 

ти за мене сонот да го чуваш 

ветена земја за тебе сум 

ти требам 

 

 

АЗИСКA 

 

Ми требаш 

да те вдишам 

како тибетански кислород 

меѓу два истрели на Блискиот Исток 
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и две медитации на Далечниот 

како вода од прочистувачки монсунски дожд 

ми требаш 

меѓу децата што си играат со оружје 

и оние што си играат со мантри 

и ништо друго не познаваат 

надвор од бојното поле 

и од храмот 

како хунско копје 

како гневот Шива  

што ќе го уништи мојот 

оти клин со клин се избива 

а потоа 

да ме научиш со третото око 

да го видам бескрајот 

во зрно песок 

ми требаш 

 

 

РИМСКA 

 

Многу конечна крв 

во темелите 

на претпоставената бесконечност 

од камен 

сите рибници  

се полни со вино 

сите јадења на големите гозби 

се отровни 

светот е гладијаторска арена 

штом се родиш 

те фрлаат меѓу ѕверови 

ама копнежот полуд е  

од сите римски цареви 

и сите патишта 

водат 

до тебе 

 

 

СРЕДНОВЕКОВНА 

(рицарска) 

 

Катаден 

облекувам железна кошула 

железен оклоп 

обувам железни чевли 

во едната рака позлатен меч 

во другата посребрен штит  
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носам 

главата ми станува метална 

под шлемот 

да ја пронајдеш слабата точка 

да затреперам како лист на гранка 

да ме убедиш  

дека сум од крв и месо 

ми требаш 

 

 

ТАТРАНСКA 

 

Биди ми 

Татранска Ломница 

ритуален простор 

на мојата хелиофизика 

ѕвездите оттаму 

се видливи со голо око 

и за кусогледите 

 

 

МАКЕДОНСКA 

 

Ми требаш  

како сончеви денови 

што ги дегустираш во чаша вино 

 

Охрид 365те цркви 

како рис на Галичица 

змија на Голем Град  

 

да ме разединиш со допир 

и да ме обединиш со бакнеж 

 

како петвековно ропство 

ми требаш 
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Марина Мијаковска 

 

 

МИЈАЦИ 
 

Таму 

во Галичник 

каде што сонот става копје  

нежно од памтивек  

кон оваа зелена земја појди си. 

 

Таму каде што чука срцето 

Галичник  

во венец ги плете долгите коси 

од главата на Лазарополе до грбот на Галичица. 

 

Мијаци помниш ли? 

Од нивниот плач ја помниш ли жаловната песна!? 

 

Во нивниот горлив глас  

помниш ли,  

оросена песна по голите нозе 

на Радика се слуша. 

 

Кој ли денес   

го гази вратот  

на голиот гороцвет  

Галичник!? 

 

 

МАТКА 
 

Од земјава топла и слатка 

сите матни проклетии ќе излезат! 

Белузлаво ќе истечат како бела матеница, 

ќе избистрат звуците од благи облаци 

за да ја зачуваат 

цврстината 

на мојата мајка! 

 

 

ЧАДОРИ 
 

Во октомври повторно 

ќе се отворат првите чадори! 

Дождот ќе запре врз шарените бои,  

а есенската сува кожа 
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пред нас 

гола 

ќе се отвори! 

 

 

МЕКА ПОЕЗИЈА 

На Мартин Мијаковски  

 

Со твоето раѓање 

мелодија трепери во моиве прсти.  

Чекори! Чекориш! 

Растеш! Раст си! 

 

Твоите очи 

ми се белутраци во мракот. 

Над веѓите  

мудроста во сон ти заспива. 

На усните 

добрината ги шири своите соѕвездија. 

 

Различни ноти сме! 

Ти си светлина со двојно постоење! 

Ти си 

мека, слатка поезија! 

 

 

КРУГ НА ВЕЧНОСТА 
„Прстите ги носат проклетилата. 

Земи ги моиве девет прсти 

Едниот ќе го сочувам за прстен.“ 

                                    Даница Ручигај 

 

Од изветвени ветувања 

по новите неба  

ќе нацртам  

Кругови.  

 

Во нив ќе 

си ја обележам 

поетската вечност, 

а вон нив 

ќе им ја оставам среќата  

на сите жени. 

 

Таму  

во срцето на синевината 

ќе го чекам  

мојот прстен. 
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Васил Тоциновски 

 

 

БОЈ СО ВЕТЕРНИЦИ 

 

Како да кажам не и да се спротивставам 

во име на вистината 

што никој не ја сака 

и бега од неа како од чума 
 

Превртено е времето 

ниту мене тоа ме сака 

ниту јас го поднесувам 

та взаемна е нетрпеливоста 
 

Си стои тоа на своето место 

не попуштам и држам до себе 

та и обата тоа што го имаме 

љубоморно го чуваме не го даваме 
 

Студени ветришта на песокот 

ја испишуваат приказната 

за осамениот и напуштен Дон Кихот 

наспрема воинствено расположени ветерници. 

 
 

ТАТКОВИТЕ ЗАВЕТИ 

 

Гледај си ја душичката 

почесто говореше татко 

една е и мила 

та ако сам не ја чуваш 

друг не се грижи за неа 
 

Сочувај си го сонот 

со кроткост и спокојство 

задумано понекогаш 

ќе прошепотеше татко 

така се продолжува векот 
 

Сакај го и почитувај го 

зборот како сопственост 

осознаен и премолчен 

воздивнува татко 

и никогаш да забележи и прекори 
 

И сега од некои бескрајни 

и штури далечини 
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долетуваат завештанијата 

од милиот татко 

како мир за мислата 

како спокојство за душата. 

 

 

БУНАР 

 

Како да се излезе од длабокиот бунар 

да се побегне од темното и студено дно 

невидливо и непостоечко 

накострешено и со крвави корени 

 

Боли мислата и тежат зборовите 

како морничав ѓердан околу вратот 

соништата изгубени се и пустина 

недогледно се распослала како ќилим 

исткаен на разбој во таен потон 

копнежот пресушил и пожолтел 

свеќа се сторил во спомен на минатото 

што отворило многу рани за кои мелем нема 

та така душата е преплашено намовнато пиленце 

како страшна казна 

зашто ниту да прооди ниту да прогледа може 

 

Та живот ли е тоа пуст да би останал 

и го поставува прашањето за бегство 

зашто има ли иднина излегувањето 

или ако сакате бегството од длабокиот бунар 

кога животот нема ни мисла ни смисла 

 

На дното ако тоа воопшто постои 

послано е бело платно навезено со црни букви 

за летото господово букурешко од 

илјада деветстотини и дванаесетата година. 

 

 

НЕПРЕБОЛ НОЌ 

 

Надвор е кочан зима 

завива ветер навева сув снег 

а во топлата соба наталожена темнина 

со забранета зона меѓу две легла 

граница што не допушта да се мине 

од едната на другата страна исчекување 

 

Не смеам да ти дојдам 

да ме примиш не можеш 
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времето недогледно се оптегнало 

срцето преплашена срна се таи 

да не би пукот неочекуван 

и од непозната пусија ја убие 

 

Стутулени годините молчат 

и бараат прошка за сѐ што било 

било и неповратно заминало 

а останала пустината неплодна 

со изгубени илузии 

 

Трај душо моја сотри се 

та ги знаеш ти сите болни вистини 

и закопај ги неизговорени длабоко 

нека болат нека печат мелем нема 

долга и непроодна е зимската ноќ 

да се бега нема каде. 

 

 

ШИБЕНИК 

 

Денот пука како пеколeн портокал 

луѓето се разбегуваат секој на своја страна 

неочекувани тишина и молк натежнуваат 

а јас останувам сам со себе и со кафе  

во летната бавча на ресторанот Piškarija 

 

Се стаило времето на едно место 

и меѓу четирите градски кули како страни на светот 

мамат мириси, бои и вкусови од морето 

што како сребрена тепсија блескоти на сонцето 

додека пренежното ветре шепоти за четири столетија 

турска опсада што никогаш не успеала 

да го освои градот и да влезе во неговите бедеми 

 

Чувствувам топол бакнеж на челото 

што се дарува само на свој ближен и сакан човек 

а дедо св. Михаил ѓаволесто намигнува 

и во насмевката има пријатна доза на иронија 

 

Така мудро со книгата пред себе 

која што говорела за време на војна кога била отворена 

здивнувам и ги протегнувам нозете 

под пријатната сенка на дрвјата 

од чии кружни круни дотекува медовина 

од затворената книга што е знак 

на слобода и среќен живот. 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 34 

ОКОЛУ ЗРИЊЕВАЦ 

 

Градот има сопствен миг за одмор 

за ослободување од својата големина 

да се здивне од бесмислено забревтаното време 

 

По неделниот семеен ручек 

задоволниот стомак бара починка 

тивки и безживотни се улиците 

кафе баровите и рестораните молкнуваат 

по некој задоцнет патник на трамвајските станици 

отпатувале возовите без повратна карта 

на плоштадите никој ниту протестира 

ниту пак има митинзи за среќна и бериќетна иднина 

 

Нештата се длабоко закопани во тишината 

миговите се издолжуваат во столетија 

а неговиот авион за дома полетува доцна навечер 

 

Така сами еден спроти друг 

тој човекот и овој голем град 

во четири очи или поточно во доверба 

за кратко можат да си ги кажат сите 

потајности од заедничкото опстојување. 

 

 

ВЗАЕМНОСТ 

 

Го земам од фрижидер кафето 

останато од вчера по излетот во Лешок 

зашто не се фрла непотребно 

зготвеното со љубов и по мера 

го претурам во едната и единствена 

шолја што како мил спомен 

за едно минато време ме топли 

во прегратка на моите дланки 

взаемно милувајќи се во нем дијалог 

 

Шолјата е студена се разбира 

и нашата дружба невообичаена 

ама взаемноста е таинствена и убава 

па сега моите дланки пак ја милуваат 

и обратно ѝ даруваат топлина 

денот на крај од летото 

шепоти за убавината што си останува 

стара или дамнешна љубов незаборавена 

втисната вечно и скришно во срцето. 
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Стефан Марковски 
 
 

ОДОВДЕ 

 

Само одовде  

очите препознаваат  

дека  

најголемата пештера  

што личи на твојот роден вулкан 

е скршена ореова лушпа 

фрлена од вервериците  

кои личат на забоботена лава  

и само одовде  

како обесперјен паун 

ја наѕираш пулсирачката вистина 

низ пустина од исушени снегови 

истурена во пепелниците чии отвори 

се влеваат  

под мостови што имитираат еднобојни ѕуници 

вкопани со корењата околу  

кедрите што те израснаа. 

 

Ја откинуваш 

на дивото красно зелено лисје околу омилената липа 

главната жила  

и ја насадуваш вземи 

за да заборави 

на тегобата што тера 

да се вкорениш во обичаи на туѓи тела 

и со липово клатно ја закопаш во златен ѕвонец  

тивката корида на парнаските треви. 

 

 

ГЛАСОТ НА ОВОЈ ДОМ 

На Виктор Јованоски 

 

Гласот на овој дом 

шарен како твојата младост 

силен како Џин што се подига низ оџакот  

и ги варосува ѕидовите на светот  

во палимпсест од желби и плач 

гласот на овој дом 

ведар како љубопитните очи што го стрелушат за прв пат 

прашувајќи се дали е свет на заскитани сни 

или само нова утроба 

гласот на овој дом 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 36 

туѓа воздишка и неспокојна смеа одгласува 

во акорди на преклопените звучни координати 

среде прозорот од чамово дрво 

на кои со сопствен благослов е распнат. 

 

 

ТРЕПЕРАМ 

 

Треперам 

како бездомен пророк што шепоти 

дека сите богови надвор  

сјаат малку посилно 

од часовникот со кој ги мерам 

различните брзини на космичките молњи 

експлодирани во сталактитите на твоите очи 

морето е бисер  

безначаен во бескрај меури 

од црвен копнеж  

а секое дрво накострешено влакно 

во зелената коса на планетата 

со лица на ревносен герила бунтовник 

и детуле  

кое од прегласна смеа на улични жаби 

одлучило да стане кловн. 

Јаворова прашина опкрилена розев ветер 

ги руи падините на твоите гради од страната на срцето 

во недостиг од апсолутен допир 

вдишуваме молитви од свеж зумбул 

што ќе нè изронат во  

мајчиното млеко  

на Млечниот Пат 

и пак стопат 

во утробната чинија наречена дамар. 
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Михајло Свидерски 

 
 

СОНУВАЧОТ 

 На дедо ми 

 

ДЕН ПРВИ 
 

Твоето име  

е мое име 

наша заедница, 

во која се држиме за рака 

со часови долго 

и не велиме ниту збор. 

Ти на твојата постела, 

јас на столот до креветот. 

Твојот стол сега е мој 

престол што го наследив од тебе. 

 
 

ДЕН ВТОРИ   
 

Уште само срцето останува да пумпа 

крв што не стигнува до мозокот 

ги заборава нозете, 

ги лади дланките 

и силниот земјотрес во тебе 

го дрма подот од 

згрчениот танц на мускулите 

Последната година од староста 

е навраќање на младоста 

и една лига од устата 

што се спушта во скутот 

Последната година гледање во празно 

може да трае само еден ден. 

Твојата траеше три години. 

 
 

ДЕН ТРЕТИ 
 

Сакам да знам што си мислиш 

сега, кога не можеш да зборуваш. 

Очите ти се како морски школки 

потонати во ледено море. 

Сонот ти е невидлива подморница 

што ги пара длабочините кон дното. 

И животот е море, и бранови и мрежи  

во кои паѓаме 

Небото има милијарди нијанси на боите 
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Погледот ти е како бура  

Го сакам тоа светкање на твоите зеници 

ми се чини таму животот се собира во една чашка за ракија 

Очите ти се долги тунели 

на чии краеви се наѕира светла точка 

Ги затвораш, 

како водопади паѓаат капаците. 

Размислуваш каде одат мртвите? 

По кои светлини патува душата 

меѓу кои места, височини, 

пространства и океани живее тој свет? 

 
 

ДЕН ЧЕТВРТИ 
  

Еве и вечерва се молам  

да испловиш мирно, 

слеј се со водите  

до тивките пристаништа 

кај што преку цела година е ден, 

кај што не стемнува, 

не заоѓа 

лицето на Бога. 
 

Подготви му место 

на оној кој вооружен со молитви 

доаѓа кон Тебе, 

кон бескрајот чекори, 

од љубовта нека дише, 

светлините нека му се наслада 

од вечноста Твоја, 

нека е парче.                   

 
 

ДЕН ПЕТТИ 
 

Ја чуваме твојата дипломска работа, 

твоите премери и пресметки, 

формули и равенки, 

твоите омилени 

Справочник по математике и физике для студентов, 

тврд повез, 

старо издание, велеше 

ова како очите го чувам. 

И ние те чуваме во очите, 

актовката полна документи  

архивирани под ред и број.  

Ние ти ги чуваме спомените, 

ти чувај нѐ  

одозгора. 
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ДЕН ШЕСТИ 
 

Ти си жива вечност 

и крст 

и спасение. 

Кандилото гори, 

ти гориш во него, 

покрај нас, 

претворен во светлина, 

спасен. 

 
 

ДЕН СЕДМИ 
 

Оној што останува напуштен 

повеќе страда од оној што напушта.  

Ама знам дека и ти сострадуваш  

со секој мој стих 

со секоја скриена солза 

што ми се тркала низ окото како бисер.  

 
 

ДЕН ОСМИ 
 

Од твоите рајски градини, Боже, 

ангелите нека соберат трендафили,  

темјанушки и кринови 

за неговиот роденден 

нека се симнат во сонот  

да му го видам лицето на дедо ми 

кога ќе ги прими 

како најскапоцениот подарок.  

 
 

ДЕН ДЕВЕТТИ 
 

Твојот гулаб што животвори 

во секоја клетка и во секој фотон 

нека прелета над неговите живеалишта 

над градините, над езерата,                        

над мирисите 

нека ги оплоди  

на неговиот именден 

Архангелот со меч од оган  

и очи од молњи 

нека го посети 

нека нè потсети 

и нам 

за огнот во котелот 

и дождот во рајот  
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Ранко Младеноски 

 

 

НЕБЕСНИОТ ТАЛКАЧ 

 

Патувам со небесни бродови 

Крај познати реки, шини и 

Црковни сводови. 

 

Чекорам спокојно и немо 

Крај едра што ветрот ги 

Врти кон 

Празникот Младенци. 

 

Застанувам. Те гушкам. Ти 

Бакнувам рамена. 

И во вечноста на нашата 

Тврдина камена 

Пијам нектар од твоите 

Млечни кладенци. 

 

 

INSOMNIA 

 

Во води небесни 

и бури земни 

се слеваат 

приквечер 

твоите прегратки 

меки 

врели 

 

Незнајни лица 

доцна 

во ноќта 

брборат и баат 

исконски 

бајки 

 

Утринските роси 

носат нежно твои 

плодови 

зрели 

бели 

 

Ама сончевите сенки 

стануваат крадци 
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па грлото мое 

го воскреснува 

крикот на 

витлеемските 

мајки. 

 

 

НА ПРИМЕР 

 

На пример, овој ден 

ги заобиколува 

и средбите 

и жедбите 

и кражбите 

и вражбите. 

 

На пример, онаа птица 

на ветрот му се пули 

несилки неверни следи 

и кула гради 

од бубаќарни тули. 

 

На пример, таа сенка 

што е печат 

од вратот твој, 

и на него неодоливата бемка. 

 

На пример, ти 

можеби и навистина си 

и овој ден 

и онаа птица 

и таа сенка 

и моја незаобиколна тврдина 

обрасната во крин и во 

ластари од 

бодликава жица. 

 

 

КРЕМЕН 

 

Наслушнуваш често 

камбани што молчат 

притаени во струни 

пред 

царски престол 

 

Ѕвекоти пламенот 

во ниедно 
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време 

како заборавен 

ред 

на неизумено место 

 

И гледаш ти 

горат 

тишините во мракот 

а огнот го чуваш 

во овој тврд 

кремен. 

 

 

БРАНОВИ 

 

И ова Езеро со копнеж 

Те бакнува 

Сега 

Оти низ улав тропнеж 

И палава игра 

Трепериме ние 

На обата 

Брега 

 

И овие трски што нежно 

Играат над бранови дрски 

Те галат во мигов пратен 

Со нивните разбеснети роси 

А ти смеа, радост им носиш. 

 

И овој песок ситен 

Те кани 

Со ноџињата боси 

Да танцуваш на залез... 

...и со растурени коси. 

 

И така и денот 

И животот солзен 

Ти станува убав и битен. 
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Силвана Нешковска 
 

 

НА ВРВОТ 
 

На врвот 
сами 

еден до друг 
во светоста 

на полноќната тишина 
стоиме. 
 

Ко маѓепсани 

со часови  
бдееме 

ноќта верно 
ја чуваме 

за сите 
на кои очајно 

им треба. 
 

По некој збор 

таму ваму 
залутува 

без смисла 
и суштина 

како топка 
се одбива 

де од мене 

де од тебе 
онака  

по навика. 
 

На врвот 

ништо не е важно 
ни воздух 

ни вода 
само тој 

вкрстен поглед 
ко копје 

што се зарива 
на бојно поле 

да му пркоси 
на времето 

до крај. 
 

На врвот 
ништо  
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ама баш ништо 

не фали 

ни мајка 

ни татковина 

само прегратка 

која за миг 

ќе ги стопи 

и северниот и јужниот пол 

истовремено 

еднаш за секогаш. 

 

 

КОПНЕЖОТ И ДУШАТА 

 

се роди 

копнеж 

во душата 

и почна да aздисува 

 

почна 

да ја растура 

па повторно собира 

ја кине 

па крои и спојува 

 

со канџите   

до крв ја гребе 

па со нежности 

ја зацелува 

 

в час гневно ја згази 

со пцости ја опсипа 

в бездна ја турна 

па по неа се нурна 

на врвот ја свлече 

и пред неа понизно клече 

 

ја пушти да оди 

само да ја демне 

да ја опколува 

во оков ја стега 

па ја ослободува 

 

и така 

до недоглед 

и во неврат 

копнежот и душата 

собитуваа 
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и војуваа 

се соблазнуваа  

и распаметуваа. 

 

 

БУРА 

 

Рој мисли заринкаа 

во песокта на брегот 

пристан бараа 

да се закотват. 

 

По нив зборовите навалија 

еден по друг 

ко војници на рапорт 

зајдисонцето го чекаа. 

 

Отаде морето 

душата залелека 

и прострела емоции 

на сите страни. 

 

А тие ко коњаници гласници 

одјаваа накај хоризонтот 

да ја најават 

бурата. 
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Васил Дрвошанов 

 

 

ГЛАСJE 5 

зачудено виење на сопствени гласје 

Јован Котевски 
 

САКАЊЕ 

 

Го сакам дивиот љубовен порив 

и жестокиот женски вресок. 

 

Го сакам твоето тело 

прилепено до мојата снага. 

 

Но, понекогаш го сакам 

само сјајот во твоите очи 

и нежните допири на нашите души. 

 
 

ИКАВИЦА 

 

Штом ќе те видам 

ми се суши грлото, 

почнувам да подголтнувам 

и ме фаќа икавица. 

 

Ти ме сакаш, 

но влегол стравот во тебе 

и ти се загнездил во коските. 

 

Јас сè уште го барам патот 

до твоето срце 

за да ти ја допрам 

длабочината на душата. 

 
 

СТРАШЛИВКА 

 

Кога седиме еден до друг 

преку здолницата 

ти ја чувствувам топлината од телото. 

 

Кога се допираме со дланките 

прстите ни се преплетуваат. 

 

Тогаш и двајцата кротиме. 

Добро ни е. 
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Зошто потоа, зошто 

се правиш како ништо да не било? 

Зошто молкома бегаш од љубовта? 

 

 

ДВОУМЕЊЕ 

 

Кај тебе 

жарчето на љубовта кон мене 

ту се пали ту се гаси. 

 

Не двоуми се! 

Прашај си го срцето! 

Тоа ќе ти каже: 

дали ме сакаш или не. 

 

 

МЕЧТА 

 

Ми доаѓаш во пресрет 

со забрзан ôд, 

со широка насмевка 

и со подадени раце. 

 

Јас сиот се топам од радост. 

Те земам во прегратка и си мислам – 

мене ми го даруваш 

своето срце. 

 

Тоа било само мечта. 

 

 

НЕСРЕЌНИК 

 

Камо среќа да не те запознав, 

немаше да се вљубам во тебе. 

 

Да не си олку добра и нежна, 

нема да патам толку по тебе. 

 

Ме подлажува твојата блискост. 

Ама кога ти се доближувам, 

ми бегаш и му се враќаш нему. 

 

Натема ти ја мојата среќа: 

„јас да те љубам – друг да те земе“. 
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ЗАРОБЕНИЧКА 

 

Ти знаеш да ме сакаш од срце 

со сета душа, 

ама те спречува да ме љубиш 

дадениот збор пред многу лета. 

 

Сега си сама, 

но попусто се надевам 

на твојата љубов. 

Ти си заробена во минатото. 

 

 

ГАЛЕНИЦА 

 

Чекав, галенице, 

долго чекав пред твојата врата, 

ама не ми отвори. 

 

Сознав –  

нема место за мене 

во твоето срце. 

 

 

КОРИСТОЉУПКА 

 

Да бев цар 

ќе ти го дарував царството. 

 

Не сум цар 

и немам царство. 

 

Ти се подарувам себеси 

за љубов и вечност. 

 

Залудно е. 

 

Ти сакаш царство, 

но не ме сакаш мене. 
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Андрија Дојчиновски 
 

 

ЗАВЕТОТ НА ЛИПАТА 

 

Мајстори, клети мајстори! 

Поминете под мојата крошна 

Кога веќе нема друг помин 

И видете што може да се стори 

Кај урнатината на старото кино, 

кај запуштената бавча 

што се престорила депонија за комшиското ѓубре, 

кај отворените шахти 

чии капаци некој ги однел во отпадот за старо железо, 

кај олупените фасади 

што ми ја нагрдуваат душата, тука од спротива! 

 

Не се загледувајте во моите корени 

што го распукале асфалтот околу стеблото 

и не ја меркајте малкутo земјичка 

што се згодила околу мене! 

 

Порано, други напасници ми го прстеносаа телото 

и ми го сопреа дотекот на вода испратен од небото. 

 

За чудо, останав жива 

малку жедна, 

малку стегната во својата ограденост, 

и одраснав прекрасни гранки, 

и миризлив цут 

што лекува разни болештини. 

 

Работете што ќе работите 

па бидете гости под мојава сенка, 

да здивнете малку, 

да го каснете парчето леб со малку сирење,  

или патлиџан и некоја пиперка 

донесени од блиското пазарче! 

 

А после... 

И после, и утре и понатаму 

Оставете ги липите, моите сестри, 

по тротоарите, 

посадете уште некоја фиданка 

и не го засенувајте сонцето со високите градби 

наместо старите куќарки преполни со спомени, 

каде што Дебармаалчани го тераа животот 
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мирно и спокојно, 

озарени од меѓусебна љубов и почитување, 

загледани со едното око кон соседниот капиџик, 

со другото кон чајникот со липов чај 

чија пареа им ги надразнува ноздрите, 

и пиејќи ги ојачува, 

храбри,  

и подготвува за долг живот! 
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Гордана Стојаноска 
 

 

ЕВАНГЕЛИНА 
 

Повозрасната девојка имаше долги црни коси и темнозелени очи чии зе-

ници беа обрабени со топли златни прстени. Помладата, речиси уште дете, со 

чудно искосени очи и широко насмеана, седеше скрснозе, потпрена на нејзините 

гради. И двете беа во дремливо расположение и со разголени раце и нозе. На 

сивкастата коса на помладата венееше цветно венче, исплетено од бел гороцвет. 

На неколку чекори од нив, во тремот на црквата, дедо Петре делкаше 

нешто со една огромна тесла и повремено ги погледнуваше девојките и се под-

насмевнуваше со едно крајче од устата. На главата имаше некое шајачно шуба-

риште и да не беше црната риза и топлината во неговите очи, човек би го поме-

шал со некој опасен друмски разбојник. 

Ништо чудно! Дедо и две внуки. Обичен летен ден, некаде кон средината 

на јули. Жежок ден кој тера на мрзливост и под дебела сенка. Ни највнимател-

ното око не би забележало нешто што би го вознемирило истенченото чувство за 

необичност. 

Во тој миг, од зад аголот на црквата се појави голем, бел волк. Ушите му 

беа високо исправени, начулени, а од подотворената уста блескаа две низи остри 

заби. Со демнечки и нечуен чекор се прикраде зад грбот на девојките, ја спушти 

главата и за’ржи од длабочината на грлото. Повозрасната девојка скокна од место 

и речиси ја истресе од својот скут помладата. Волкот лесно отскокна еден чекор 

поназад и за'ржи уште посилно. Девојката се заврти, го погледна без страв во 

очите, заканувачки ги стави рацете на половината и викна: 

„Глечер! Не си фер!“ 

Девојката стоеше исправена како пркосен меч. Иако беше облечена во 

едноставна облека, обична маичка поголема за три броја и кратки панталонки, 

нејзиното тело на себе откриваше став на борбеност и одлучност. Волкот ја ис-

тегна муцката и го исплази розовиот јазик. За миг плазењето заличи на насмев-

ка. Потоа помирливо ја душна босата нога на девојката и незабележливо мрдна 

со рунтавиот бел опаш. Помладата девојка со едната рака се обеси околу негови-

от силен врат и го натера да се истркала покрај неа. Венчето падна од нејзината 

коса, но таа со весело кикотење продолжи да бори со волкот. Дедото под тремот 

пак се насмевна, ја извади шубарата и со една јасно црвена марама која ја извле-

че од некој невидлив џеб, го избриша потното чело.  

Борбата под оревот заврши со воспоставување примирје кое се означи со 

заглушувачки цикот и 'ржење и сега девојките го стеснија волкот меѓу своите 

тела. Таму тој, со виснат јазик и гласно бревтајќи, мирно го поднесуваше теро-

рот кој се состоеше во бушавење на крзното на неговиот грб. Венчето се врати 

на косата, а дедото, откако ја сокри марамата во тајниот џеб, се врати на бескрај-

ното делкање. Под неговата тесла веќе се појавуваше обрисот на жена која во ра-

цете држи дете. Мирот се врати под оревот, нарушен само со острото животин-

ско збивање, а со мирот под оревот се врати и ројот досадни мушички кој избега 

од неочекуваното раздвижување. Повозрасната девојка спокојно ја грицкаше су-

вата тревка меѓу предните заби и ја милуваше помладата по глувчешко сивата, 
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танка косичка. Таа ја погледна со полузамижани и исполнети со задоволство ко-

си очи. Кога се насмевна, неодоливо потсети на една од оние статуетки на мали-

от Буда кој медитира до откривање на сите тајни на овој свет. 

 „Нели е супер?“, ја праша и не чекајќи воопшто одговор продолжи, „Ма-

турирав!“ во гласот ѝ се насети радосен клик, „Нема веќе интернат, нема веќе гео-

графија, се спасив од Свештеничката и од училиштето.“ 

Девојчето во нејзиниот скут го искриви вратот за да ја погледне подобро 

и рече: 

„Ита... ака... Ева!“ и со десното раче ја помилува по образот зажарен од 

задоволство.  

Тие всушност беа единствените зборови кои Вита умееше да ги каже. 

Имаше само девет години и како да не беше доволно што има Даунов синдром, 

нејзината лева рака беше целосно неподвижна од рамото. Сега таа лежеше на неј-

зиниот скут, осетно потанка од десната и проѕирно бледа. Веќе три години, се-

кое утро, кога Ева беше на летен одмор, Вита пешачеше по три часа за да стигне 

до манастирот. Го правеше тоа затоа што Ева беше единствената жива душа во 

овој крај која одделуваше време за неа. Ја чешлаше, ѝ ја плетеше косата, ѝ пее-

ше, ја водеше да собираат цвеќе и од собраното цвеќе ѝ плетеше венчиња со кои 

ја украсуваше малата плетенка на нејзиното чело. 

И сега, веќе завенатото венче паѓаше речиси до нејзините очи. Ева со 

љубов ѝ го врати назад на главата и ја бакна во челото. Тоа мирисаше слатко, на 

летниот гороцвет. 

„И Ева ја сака Вита.“   

Го подигна неподвижното раче и го бакна на врвот од студените, танки 

прсти. Дедото пак се поднасмеа, ја остави теслата и се приближи до девојките. 

„Ева!“ ја подвикна со длабок, мелодичен глас. Таа мрзливо ја заврти гла-

вата кон него.  „Твојата класна ми го испрати свидетелството, дипломата и...“ ја 

турна шубарата на тилот и се почеша по главата во потрага по вистинскиот збор, 

„... и едно писмо.“ заврши и ја врати шубарата на темето. 

„Писмо?“ Ева се исправи. Во неа заѕвони аларм за узбуна. 

„Да, писмо. Во свидетелството има само петки. Во сите графи, освен...“, 

шубарата пак се пресели на тилот и овојпат чешкањето траеше подолго, „па, 

освен во графата за поведение. “ Ете, го кажа тоа. Ева се издиши како издуван 

балон. 

„А писмото?“ праша навидум рамнодушно. 

Дедо Петре ја гледаше со неверојатна љубов во очите кои беа црни како 

созреaна маслина.  

„Писмото, објаснува зошто. Твојата класна напишала дека си направила 

некои свињарии.“ Тонот на гласот некако не се совпаѓаше со зборот свињарии. 

Како тој збор да го веселеше, наместо да го лути. Споменатото писмо на некој 

волшебен начин се најде во неговите раце и тој почна да чита од него. Ева само 

површно го допре со погледот и продолжи да поправа едно цветче во венчето на 

Вита.  

„Ученичката Горска беше проследувана од јато птици секој школски 

ден. Тие птици слетуваа дури и на прозорите од училницата. За време на одмо-

рите, во училишниот двор, постојано облетуваа околу неа. Со оглед на тоа што 

статутот на основното училиште не дозволува доведување на домашни љубимци 

на часовите...“ ја исправи главата во вистинскиот момент за да види дека устата 
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на Ева станала танка линија. Сега го имаше нејзиното целосно внимание. 

„Човек би рекол дека тие силни дипломи им служат за нешто!“ процеди 

со презир Ева, „Тоа беа гулаби. И тоа диви. Диви! Кој може да има диви гулаби 

за домашно милениче?“ 

Дедо Петре со мака ја запре смеата и продолжи: 

„Горенаведената, според тврдењето на професорката Марија Сола, исто 

така го натера пенкалото,“ зборот натера имаше прецртани претходници (на-

прави, присили, принуди...) кои сепак беа читливи. Небаре авторот на писмото 

три пати да се премислувал кој од нив да го употреби и потоа се одлучил за нај-

неутралниот. Сепак, и со помош на најнеутралниот збор, дедо Петре се прашу-

ваше како некој може да натера пенкало да направи нешто без надворешна ин-

тервенција. „Значи...“ значајно се накашла, „Горенаведената го натера пенкалото 

да го истури мастилото врз носот на професорката Марија Сола...“ 

„Таканаречена Свештеничка“, се уфрли Ева со јасно изразено незадовол-

ство во гласот. 

„Ева!!“ викна дедо Петре обидувајќи се налутено да ги собере веѓите. 

„Дедо!!“ не остана должна Ева и таа успеа да направи налутени веѓи. 

„Ака, Вита, Ева!“ пак изрецитира Вита. Дедо Петре сега веќе нескриено 

ги тегнеше усните во насмевка и ведриот тон го уништи неговиот обид да даде 

нота на сериозност во врска со слабото поведение на неговата чукун-внука скло-

на кон „свињарии“. Некако, тој збор целосно се пресели во зоната на забава. 

„Значи...“ 

„Личиш на некаков судски службеник со тоа твое значи.“ Ни Ева не бе-

ше спремна мирно да се предаде. 

„ЗНАЧИ! ...професорката Марија Сола, со што кај наведената предизви-

ка длабока душевна вознемиреност...“ 

„Ама, жими се! Од кога крокодилките душевно се вознемируваат?“ Раце-

те на дедо Петре веќе трепереа од воздржуваната смеа која навираше по негово-

то грло и опасно се качуваше до неговиот нос.  

„... Длабока душевна вознемиреност и збунетост.“ Конечно! Го заврши 

писмото! 

Ева обвинувачки го насочи десниот показалец кон парчето хартија во не-

говите раце: 

„Пишува ли таму нешто за мојата душевна вознемиреност? Таа жена ме 

навредуваше!“ 

Дедо Петре тешко се спушти на земјата до двете девојки. Вита го дофати 

со здравата рака за ракавот и рече: 

„Ита ака Ева! АКА!“ повтори погласно, како да сакаше да биде сигурна 

дека дедото разбрал. Дедо Петре ја помилува по ситните прстиња, но неговото 

внимание беше насочено кон Ева која сега налутено дупкаше во земјата со едно 

откршено оревово гранче. 

„Не одрекуваш...“ рече тивко, „Што навистина се случи?“ 

Ева уште неколку долги минути сврдлеше со гранчето. Бесполезна рабо-

та. Гранчето беше зелено и меко и виткајќи се, одбиваше да влезе во сувата цр-

веница. Потоа со воздишка го исправи свитканиот грб и го погледна деда си пра-

во во црните очи: 

„Таа... Сола...“ 

„Професорката Сола“, меко ја исправи дедо Петре. 
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Ева еден миг се двоумеше дали да ја прифати и употреби титулата и веќе 

следниот миг ја надвладеа тинејџерската тврдоглавост и продолжи: 

„Професорката Сола предава географија. Изгледа како главна свеште-

ничка на некој исчашен култ... Секогаш личи на истрошена свеќа и се облекува 

во црно.“  

Дедото ги насобра веѓите во обид да ја прифати класификацијата, но 

ништо не рече.  

„И ме мрази дедо!“ зборовите пребрзо излегоа од неа за да бидат надуе-

ни или неискрени, „Ме мрази! А не знам зошто...“  

Сега пак му се врати на гранчето и сврдлењето и ги остави зборовите да 

лебдат меѓу нив. Тамам дедо Петре ја отвори устата да ја потпраша уште нешто, 

да ја поттикне, таа продолжи: 

„Тој ден, ме стана на таблата и јас знаев дека сака да ме шиканира.“  

Дедото повторно со намрштено лице го класифицираше зборот шикани-

ра. Изразот на неговото лице беше налик на отворен прозорец на некој компју-

терски оперативен систем на команда – барај. Потоа се испразни. Никакви 

совпаѓања не се пронајдени! Се почувствува бескрајно стар. Како светот да оти-

шол неколку векови понатаму, а тој останал да стои на некоја крстосница. 

Ева во меѓувреме нервозно го отфли танкото гранче и дограби ново, де-

бело колку прст од возрасен човек. Сега метафоричната дупка навистина почна 

да постои. 

„Не се сеќавам што ме праша. Не е ни важно. Наместо зборот Израел, јас 

го употребив изразот Библиска земја.“ Дупката брзо се ширеше и се продлабочу-

ваше. Вита ја забележа и почна сесрдно да помага со три прста. „Ми рече...“ Ева 

длабоко повлече воздух, како да ѝ треба сила да ги исфли следните зборови. Не-

баре се чеп кој е преголем да помине низ нејзиното грло. „...Ми рече, јас не сум 

твојот дедо поп, тие глупости не врват кај мене!“ Пркосно го исправи лицето 

и со поглед го предизвикуваше да каже некоја од своите мудри изреки во врска 

со нестрпливоста и гневот. Но, дедо Петре само ја привлече на своите гради и 

таа со затворени очи го вдиша познатиот мирис на сув босилек од неговата 

одежда. 

„А пенкалото?“ не се откажуваше од тоа да ја чуе цела приказна. 

Ева пригушено се закикоти. Вита, која во меѓувреме кубеше цветчиња од 

своето венче и внимателно ги редеше во плитката дупка во земјата како да е не-

која скапоцена вазна, се придружи на Евиниот кикот со гласно смеење.  

„Пенкалото скокна, се заврти кон нејзиниот зашилен нос и го испрска 

цело мастило во него и потоа падна назад на катедрата. Таа гледаше во него како 

да е некој нов вид на инсект за кој не знае што може да направи. Го допре со 

еден прст, спремна да побегне ако пак скокне и... не знам што очекуваше, може-

би да ја прободи како меч! Кога се увери дека тоа нема да се случи, го грабна и 

ме одведе кај директорот. Така, со мастилав нос. Директорот ја гледаше како 

одлично да се забавува со изборот на нејзината шминка. Таа се врза во јазол оби-

дувајќи се да му објасни дека јас го натерав пенкалото да направи така. А не бев 

ни блиску до него!“ 

Дедо Петре знаеше дека треба да интервенира и околу пргавоста на сво-

јата внука и околу нејзиниот жесток речник. Се обидуваше да ги спои прекорот 

и потребата да се изнасмее и конечно дојде до вистинските зборови: 

„Да не ти се повтори повеќе!“ подвикна. Но громот кој требаше да биде 
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сместен во неговиот глас само весело потскокнуваше и се тркалаше наместо да 

реве. Потоа веднаш се заврти и влезе во малата црквичка додека рамената му се 

тресеа од смеење. 

„Ита ака Евааааааа“ дофрли Вита сметајќи дека и таа треба да вика. Гле-

чер ја исправи главата, кратко лавна и сочно ги лижна девојките по брадата – ед-

на по една. 

„Па нема да ми се повтори, матурирав!“ Допре до него додека се крстеше 

пред иконата на Пресвета Богородица барајќи прошка за својата неоправдана ве-

селост. Само една љубов беше поголема кај него од љубовта кон Бога. А таа љу-

бов во овој момент со бескрајна трпеливост повторно ја преплетуваше танката 

косичка на Вита и во неа вплетуваше ситни цутови од бел гороцвет, а на нејзи-

ното колено лежеше огромната сјајно бела глава на албино волк. 
 

(извадок од необјавениот роман „Седмиот лумос“)                    
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Лилјана Пандева 

 

 

АРТУР МАРТИН 

 

 Таа се вљуби во тој фамозен Артур Мартин уште пред да го сретне. Знае-

ше дека како да е скроен за неа. И дека ќе ѝ ги задоволи сите потреби. Како мо-

жеш да се вљубиш во нешто што не си го видела? – ја задеваше сестра ѝ. И баба 

ни го немала видено својот свршеник па била вљубена во него. – ѝ одговара таа. 

– Не мешај баби и жаби! Такви биле времињата. А во денешно време, со сите 

достигнувања на технологијата ти ни на слика не си го видела а си се зацопала 

до уши. 

 До неа не допираа зборовите на сестра ѝ. Што знае сестра ѝ за љубовта? 

Сестра ѝ знае само да зема. За разлика од неа. Таа сака повеќе да дава, да дарува. 

Знаеше дека кога би го имала Артур Мартин дека би го чувала како нешто нај-

вредно. Би се грижела за него. Секогаш би бил светнат. И топол. Би го загревала 

секогаш. И одозгора и одоздола. А тој би ѝ враќал со уште поголема топлина. Со 

најжешка љубов. Ах, само да го има! Знаеше дека ќе си се компактибилни. Кога 

почина маж ѝ малку се разочара. Никогаш нема да го има Артур Мартин. Маж ѝ 

го вети. Тој ѝ ги исполнуваше сите желби. Ѝ рече еднаш дека ќе се потруди да 

биде нејзин. Колку го љубеше во тие мигови својот маж. Ах, беше ли возможно 

да се сакаат и тој и Артур Мартин? Секако дека за неа беше. Немаше дилеми. 

Таа не избираше помеѓу едниот и другиот. Ги сакаше подеднакво. Каде пишува 

дека не може да ги сака со иста страст и сопругот и Артур Мартин. Никаде! Но 

кога почина, сосема ненадејно, нејзиниот сопруг, со денови не излегуваше од со-

ба. И ниту еднаш не помисли на Артур Мартин. Не ѝ требаше никој повеќе во 

животот. Си го сакаше мажот назад. А сестра ѝ, барем малку од малку да ја вра-

ти во живот, еден ден ѝ донесе списание со Артур Мартин на насловната стра-

ница. – Навистина е убавец! – ѝ вели. Ако не го зграпчиш ти, да знаеш дека мо-

же да е мој! Секако – ѝ одговара таа. Ти имаш пари. Можеш да го купиш! И на-

вистина Артур Мартин можеше да го има секоја што има пари. За тоа беше соз-

даден. Не исполнуваше желби ако не му се плати. По смртта на сопругот, таа 

знаеше дека ќе биде тенка со пари во догледно време. Не  беше вработена. Беше 

премногу млада за да ја добие пензијата од сопругот и секако Артур Мартин бе-

ше недофатлив. Веќе не го ни сакаше. Си велеше, чудо големо. Ако може да го 

има секоја парајлика, тогаш не е вреден за мене. Но има љубови што умираат, 

што исчезнуваат, што трпеливо чекаат во некој агол, потиснати. Нејзината љу-

бов кон Артур Мартин била од тие потиснатите. Букна кога Артур Мартин и дој-

де на врата. Додуше, го донесоа двајца. Сигурно не ја знаел точната адреса. По-

дарок од мажот ѝ за триесет и петтиот роденден. Колку му се израдува уште по-

веќе се натажи. Знаеше дека маж ѝ многу ја сакаше. Му беше прва и единствена 

љубов. И тој нејзе. Сѐ додека не се појави потребата од Артур Мартин во нејзи-

ниот живот. – Сега имаше грижа на совеста. Но ако маж ти мислел дека го изне-

веруваш со него, сигурно не ќе се потрудел да ти го донесе дома. Тој знаел дека 

тој ти е потреба а не љубов. – ја тешеше сестра ѝ. Од тој миг таа уште повеќе го 

засака мажот си. А Артур Мартин ѝ беше дома. И веќе не беше предмет на неј-

зините желби. Но почна да го проучува. Во живо бил уште поубав. Се надеваше 
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и пофункционален. И таков каков што го замислуваше. Голем. Блескав. Го чека-

ше само нејзиниот допир. И првиот допир им беше како гром. Негово заземјува-

ње. Во нејзиниот дом. Се разгори вистинска љубов што ќе трае цели триесет и 

пет години. Откако се запознаа пред триесет и пет години немаше потреба од за-

познавање. Беа создадени еден за друг. Таа се грижеше да е чист, убав, да не из-

губи од својата блескавост, тој таа да е секогаш нахранета, со убаво зготвено и 

топло јадење. По смртта на маж ѝ не погледна друг маж. Не ѝ требаше. Го има-

ше Артур Мартин. Цели триесет и пет години. Во коишто и старееја.  

Првпат сфати дека Артур Мартин подостарува кога еднаш никако не мо-

жеше да го загрее. Се исплаши. Не смееше да си дозволи и тој да замине од неј-

зиниот живот. Сестра ѝ се понуди за помош. Веднаш ја дијагностицира болеста, 

имала пријател што ова ќе го среди додека трепнеш, ич да не му се грижи. И та-

ка беше. Но по некое време му откажа еден од екстремитетите. Е, тука ништо не 

можеше да се направи. За среќа, не дојде до ампутација, но остана четвртинва-

лид. Не сакаше никако да го нарече полуинвалид.   

Научија и така да функционираат. Многу внимаваше да не го допира тој 

екстремитет. Навистина беше ко метал студен. И така неколку години. Таа сфа-

ќаше дека тој е сѐ побавен. Впрочем и тој ја разбираше нејзината бавност. Веќе 

не беше секогаш максимално светнат. Не ѝ се лутеше.  Понекогаш не му ги јаде-

ше зготвените јадења. Се надеваше дека следното ќе е повкусно.  

Но и најголемите љубови, како што веќе е кажано, имаат крај. Или од из-

невера, или од сплет на околности, или од смрт. Едно утро Артур Мартин беше 

студен. Таа знаеше дека залудни ќе се сите обиди да го врати во живот. Ја пови-

ка сестра ѝ да се погрижи за сите формалности и повторно се затвори во соба. 

Знаеше дека со заминувањето на Артур Мартин маж ѝ секогаш си заминува од 

нејзиниот живот. Артур Мартин беше продолжена рака на нејзиниот живот со 

мажот ѝ. По втор пат ја оплакуваше неговата смрт. – Каде да го носам? – ја пра-

ша сестра ѝ.  

Како и што го донесоа двајца така дојдоа и да го земат двајца. Но ѝ поба-

раа пари да го изнеселе од дома. Тежок бил, голем, мрсен, целиот искривен, 

искршен. – Па што сакате вие?! Стар е триесет и пет години?! Ај не ме замајувај-

те тука! Знаете ли од колку и каков материјал е направен?! Ќе го продадете и ќе 

се храните еден месец од него. И тоа за гозби ќе имате пари! – Ко што ме хране-

ше тој мене – рече таа. Со најубави и највкусни јадења. И ниту еднаш ништо не 

загоре. – и воздивна тешко. 

И така, нејзината голема љубов кон Артур Мартин најверојатно заврши 

на отпад за старо железо. Тој Артур Мартин да ти бил шпорет по кој воздив-

нуваа сите вистински домаќинки. 
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Петре Димовски 
 

 

КРИВИТЕ ЛИНИИ НА СВЕТЛИНАТА 
 

Не е мој ден, си реков, чувствувајќи го падот на духот како да ми потона-

ле сите бродови. Ме зграпчи и ми навлезе слабост низ душата, ме држеше некоја 

неволност. Се спуштив на креветот, слегнав. Посакав да заспијам, да ја затворам 

негативната енергија што проби низ мене, да го смирам денот кој штотуку наја-

вен се раскрши како огледало, како ѕидното огледало кое, не сакајќи, во миг на 

невнимание, во замавот да смачкам комарец, со четката го погодив огледалото. 

Се отвори дупка од која тргнуваа искривени линии на светлината. Од секое пар-

че се појавуваше мојот лик, искривен и тој, како да го пресекува остра линија, 

нецелосен и згужван. Ја оставив четката и запрев со подготовките. Ми се загуби 

мислата. 

Скршеното огледало носи несреќа! 

Доста расчепкуваш низ тишината, Лилјана, се прекорив, легната повтор-

но во постелата од која предмалку се извлеков за да се подготвам за на работа. 

Но не успеав да ја сопрам мислата. Ја разжештив. 

Некогаш баба ми ми го кажуваше тоа, за скршеното огледало. Потоа ми 

го велеше мајка ми тоа што го слушнала од баба ми, веројатно, не знаејќи дека и 

јас сум го слушнала тоа и ако толку малецкава, сум го запомнила.  

Внимавај на огледалото, немој да го испуштиш, Лилјана! Скршеното 

огледало носи несреќа, дури со тежина во исчекувањето предупредуваше мама. 

За кого, мамо? 

За тебе, за мене, за домот, за тие што ги сакаш. Ако ги фати несреќа, тоа 

е и твоја несреќа, несреќна си и ти тогаш. Ако ми се случи нешто мене, ќе бидеш 

среќна, Лилјана? Не, не, не, ќе внимавам, мамо, нема да го испуштам, нема да го 

скршам огледалото, само ќе го држам пред куклата да се огледа, да се види кол-

ку е буштрава за да ми дозволи да ја начешлам. Куклата ми се буни и не сака да 

ја чешлам кога сакам јас а кога сака таа јас сум во друга игра. 

Никогаш не скршив огледало. 

Сега скршив. 

Скршив огледало. 

Во сите тие години стравот силно ме држеше и не допушташе да скршам 

огледало, се плашев да не ѝ се случи нешто на мама. 

Сега во невнимание го разбив огледалото во средината, точно таму каде 

стоеше мојот лик. 

Проклет комарец! 

Бев лута. На себеси. Ако бев повнимателна ќе го убиев комарецот а не-

маше да го скршам огледалото. Вака го скршив огледалото, а комарецот остана 

жив и ќе може повторно да ме предизвикува, да го троши моето трпение. 

Сега немав ниту трпение, ниту желба да го убијам комарецот. Енергијата 

во мене згасна и посакав само да заспијам, да го затворам овој лош миг, да се из-

губам од него. 

Не заспав. Само завлегов во кошмарот на мислата.  

И мислата ми натежнуваше како грозното зуење на комарецот. 
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Некое студенило ми мина низ снагата и ме присили да се прекријам со 

веленцето. Ја прикрив и светлината. Мислата ме носеше низ надојдена вода, мат-

на и настрвена од сите страни кон мене а јас плачам престрашена пред опаснос-

та. Потоа притрча мама, ме виде падната во дворот и ме преслече на креветчето. 

Целата бев наводенета. Што си барала во дворот по дождот, ме искара мама. Ѝ 

бев лута на мама што ме кара. Водата дојде по мене во дворот. Јас секогаш си 

играм во дворот зашто ми е забрането да одам надолу кон реката. Таа може да 

ме однесе како што го однесе големото дете на Бувачот. Рекоа дека го одвлечка-

ла водата и тоа повеќе никогаш не се врати да си играме. Тоа беше тажна случка. 

Ете, несреќата ја остави мајка му како црна утка. Ја слушав кога уташе и сна-

гичката ми трепереше од лоши чувства. Сега пак ја слушам, надојдено ја слушам 

и ја завиткувам главата во веленцето. Главата ми е влезена во некоја бучава и не 

можам да ја извлечам од неа. Ми ја подзема и ми ја носи. 

Се искачувам по една стрмнина, на еден висок рид, по некоја непозната 

планина, по каменестата патека која станува понагорничава, а се стеснува. Ла-

зам. Само така можам да се движам, со лазење. Провалијата е зината под мене. 

На работ сум на провалијата. Едно излизнување на ногата ќе ме однесе долу, во 

длабочината, во густата темнина во која не можам да погледнам. Не можам да ја 

видам ниту патеката која се стеснува и се извишува. Некако е сè бело а растрепе-

рена светлина ми се пика под клепките, ми ги слепува за очите и не можам да ги 

отворам. Од силната светлина не можам да ги отворам очите и да гледам пред 

себе за да ја задржам насоката на движење. Силен страв ме исполнува дека ќе се 

испуштам од загработ на плазиката и ќе паднам неповратно во провалијата. 

Стравот се наголемува, ме потресува, ме тресе и сфаќам дека сум ги загубила си-

те сили затоа не можам да ги отворам очите, да ја отворам светлината и да го от-

ворам патот на движењето низ опасниот предел. Само треперам. Леплива пот ми 

лази по снагата и ми ја растопува. Не можам да ги отворам очите. Не можам, па 

не можам. Се напинам, се напинам… Белата светлина што го проголтала просто-

рот се изразува во разбувтан пламен. Стравот уште посилно ме опфаќа додека се 

борам со невидливата сила што ми ги слепила очите. Се борам да ги одлепам. Да 

го отворам виделото. И чувствувам како на краичките се затегнуваат клепките, 

низ некои лепливи бодежи како на презреан начмич што пукнал и болната теч-

ност засушила но растегливо попушта и се отвора провидноста. Се отвора свет-

лината. Се отвора просторот. Гледам дека низ прозорецот насилно се пика денот 

за да станам а не ми се станува. Не ми се станува од стравот дека сè уште лежам 

на  камената патека над провалијата и секакво поместување ќе ми ја одземе рам-

нотежата. Не ми се станува од изгубената волја да станам. Не ми се станува од 

сознанието во тешкото претчувство дека ме чека несреќа. И се сетив на скрше-

ното огледало, и се сетив дека мрзоволно се свиткав во постелата, и се сетив на 

мислите што ме најавнаа а не се сетив дека ме најавнал и сон и дека во сонот на-

влегол ужасот што уште не сакаше да ме остави, да ме ослободи. Бев свесна дека 

излегов од лош сон, ама и свесна дека не можам да се ослободам од стравот што 

ми ја стега душата.  

Станав и почнав да се подготвувам. Не смеам да изостанам од работа, па 

работен ден е денес. Од таа работа живеам, секако, не за неа. Колку да ми изгле-

даше мачно во овој момент, решена бев да појдам на работа. Знаев дека без ра-

бота нема пари за живот.  

Но, не бев расположена денес да работам. Не знам како ќе се сретнувам 
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со шефот кога ќе види дека потфрлувам од нормата. Ќе почне да вика. Некогаш 

се исклучував во тој миг од неговото викање, не дозволував да допре до мене 

гневнииот глас, да навлезе низ мене, да ме тревожи. Поставував брана, се загра-

дував. Ќе го слушнев како нервозно коментира, оддалечувајќи се. Не можам со 

тебе да излезам на крај, од едното уво ти влегува од другото ти излегува!  

Сега ќе ми се раскине душата, не ќе бидам способна ниту еден бодеж да 

одбегнам. Ќе ме искине. А знам дека нема да можам да работам, не можам да ра-

ботам, врзана ми е мислата, скусени ми се рацете. И недонаспана се чувствувам, 

ми се затвораат очите, иако целата ноќ ја отспав. 

Се подготвив за на работа, решена да појдам. Појдов. Мислам, тргнав. 

Излегов од гаражата со автомобилот и влегов во улицата. Како да не ја препоз-

навав, како да сум влегла на туѓ терен. Туѓ или свој, сеедно, ќе возам. И низ туѓ 

терен сум возела, и било сеедно.  

Треба да забрзам, времето се крати, одминува, веќе доцнам, веќе неколку 

минути доцнам на работа а сè уште не сум стигнала, доцнењето за толку ќе го 

зголемам, мислам уште за неколку минути. И што ми е мене денес, зошто се чув-

ствувам вака, како да сум излегла од кошмарен сон!? И се присетив на стравот 

од сонот и почувствував дека стравот сè уште ми минува низ крвта. Како да ми 

потонале сите бродови. И се присетив на скршеното огледало. Скршеното огле-

дало!  

Сите парчиња ми засветкаа пред очите. Ми ја раскршија светлината. 

Страничен блесок ми го одзеде видикот. Одеднаш како да пропаднав во непоз-

ната помешаност. Како да ме привлекла провалијата што ја држеше заканата од 

сонот. И во истиот миг, кога ми смрзна крвта дека не го избегнав падот, се чу 

страотен тресок и се најдов заробена во него.  

Тресокот татнеше низ мене и не ме напушташе. Слушав испрекршени 

гласови низ светлина што доаѓа низ скршеното огледало а не можам да се присе-

там каде сум. Само ги допирав гласовите кои се повторуваа: 

„Жива е. Жива е.“ 
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Димитар Пандев 
 

 

ТРНОТ НА МОЈАТА РЕВОЛУЦИЈА 
 

Овојпат нема да ви раскажувам енциклопедиски за мојот народ. Не затоа 

што не можам или не сакам, туку затоа што има многу други работи за кои треба 

да се каже збор, па и да се напише...  

Ќе ви раскажам за првата посериозна безбедносна акција од најшироки 

размери во една од моите некогашни земји. Да не се фалам, но јас во претходни-

от живот имав многу проектирани татковини, за кои пресудни требаше да бидат 

несудените мајки на моите замислени синови, кои ќе зборуваа на до што ќе сум 

сретнел јазик низ белиот свет. 

 Беше тоа во времето кога привршуваше како полеан со жешка вода не-

дозгаснатиот оган на десетгодишната револуција што го имаше зафатено сиот 

познат свет. Можеби затоа и толку долго траеше, оти се селеше од земја во зем-

ја. Во една ќе се затлееше, во друга ќе се зафатеше. И најпосле речиси и немаше 

земја за која имавме достапни информации дека и тие ја немале револуцијата во 

некоја сопствена верзија или, поточно, форма. Ако ви пречи споредбата со ог-

нот, веднаш да ви кажам дека и огнот е од тоа време. Тогаш сѐ беше оган, горе-

ше и железото, а и челикот, такво беше времето, гореше дури и во рајот и во пе-

колот, иако тогаш, барем кај нас, не беше многу препорачливо да се зборува ни-

ту за рај ниту за пекол, мислам ниту за бога, а ѓаволот пак без бога не ќе можел, 

според едно тогаш модерно учење. Тогаш имаше разно-разни револуции за кои 

не беше пожелно да се зборува, а да се зборува за оваа, можеби било срамно, ама 

не и опасно. Сѐ до безбедносната акција... 

Безбедносната акција од најшироки размери ја опфати сета земја и за 

малку да ја уништи сета револуција, мислам да ја срамни срамната револуција, 

иако немаше таква цел, зашто беше брза, траеше неколку саати пред и неколку 

саати по – една полноќ. Да бидам искрен, јас ја преспав таа акција, ја преспав 

контрареволуцијата, па не бев вклучен на ниедна страна. А на едната беа топла 

толпа вжештено загреани тела жедни за грубо милување, а на другата грска што 

прска – дим, чад, магла што ја викаа солзавец. А за револуцијата, па и за акција-

та, тоа е особено важно, мислам да си на нечија страна. А во таа акција јас бев 

настрана, оти не и бев дораснат, па ја преспав и дозволив да профучи, да протат-

ни, да ја снема за една продолжена полноќ покрај мене како меѓународен воз – 

цела една контрареволуција.  

За текот на револуцијата во светски рамки постои денес обемна литера-

тура, цели енциклопедии се изнапишани само за неа, има што се знае филмови 

изнаснимено и со илјадници статисти, па и музички спектакли, и оваа како и се-

која револуција се опејувала и со химни и се прикажувала преку масовни сцени. 

Оти за револуција, веќе спомнав, треба толпа, но за мојата, велам моја, не затоа 

што немам некоја друга, а и што човек ќе сум јас без револуција, но кога веќе 

никој не пишувал за неа, барем не кај нас, можам и да си ја присвојам, па и да си 

сменам нешто во сопствената биографија, можам да си дадам и некоја од поглав-

ните улоги, па и ако се појават некои од вистинските учесници, да не речам, ре-

волуционери, бездруго ќе им се укаже можност да искористат нешто покрај ме-
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не. Оти од добро известени кругови, повеќето од нив ништо не направија во жи-

вотите, се задоволија со малку, па и не се свестија дека е пожелно тоа да се запи-

ше, мислам нивното учество во револуцијата. Па ако го направам јас тоа, нема 

да сум ни прв ни последен. Мислам, да присвојам цела една револуција. 

И така, мојата револуција започна со едно најобично списание, да не ре-

чам весник, според хартијата што се викаше рото, и што е во тесна етимолошка 

врска со ролна, што ќе рече тоалетна хартија. Таа ти била рециклирана, иако во 

основа тогаш не се зборуваше за такви работи, значи за рециклажи, но според 

содржината беше списание. Згора празно и голо, здола – мазно и за приказ. Спи-

санието беше југословенско односно српско т.е за тоа време повеќе и од наше. 

Списанието започна да собира по нарачка приказни од сите наши краишта. Тоа 

е, инаку, дамнешна вештина кај нас, мислам, собирањето приказни. Според про-

верени извори, со оваа акција кај нас најпрво се занимавале странци, и тоа Гер-

манци та Австријци, иако многумина биле, како што се велеше на времето, од 

нашите гори лисје, ама беа учеле по белиот свет, не оти нашиот беше црн, и како 

што учеле, кога дошло време да го вратат тоа што го учеле, работеле и за туѓи 

интереси, а што можеле да работат, освен да ги шпионираат блиските. Всуш-

ност, тие и за тоа учеле, само не биле свесни. 

Е, по некое време почнаа и нашинци да собираат приказни, а после се за-

борави таа работа, како бесперспективна. И некаде во средината на Револуција-

та, кога таа го достигна својот врв во светски размери, пак продолжи, но сега во 

интерес на Револуцијата. 

Првата приказна ја беше напишал, значи, не ја собрал, туку според по-

доцнежни информации добиени под присила, ја беше измислил не некој друг ту-

ку таткото на списанието, кој бидејќи сѐ уште не бил никаков татко, мислам ни-

ту биолошки, ниту правно, ниту пак било каков татко, да не речам, на нацијата, 

решил да биде татко на списание. Се разбира, сѐ заради една приказна. 

Во приказната, која е вовед во нашето учество во светската револуција, 

или поточно, која го опфаќа оној момент до кој дошле државните разузнавачки 

служби, а ги имаше во тоа време две, едната ваква, другата онаква, штотуку за-

познатата девојка на неостварениот татко си се шетала некогаш покрај некоја ре-

ка таму некаде во Србија, реката имала боја на мастило а и така се викала на не-

кој јазик што бил изгонет од овие простори со некои претходни револуции, кои 

тогаш во тоа време ги викале востанија, и како што си се шетала, оти се (како 

што пишувало во оригиналниот текст) уморила, што ќе рече по нашински, скап-

нала, си седнала на една пенушка, и како што си седнала така го изгубила она 

што го изгубила, оти на пенушката имало трн што таа не го забележала кога сед-

нувала, па фатило крв до колена, оти каква ќе е таа револуција ако нема крв, се 

разбира, до колена, е сега како се движела крвта, дали нагоре или надолу, не бе-

ше во приказната убаво кажано, но каква ќе е таа приказна ако сѐ е кажано од 

збор до збор, мислам тие дела не се викаат приказни, си имаат други имиња, а 

приказната не смее да има трагичен крај, мислам како и револуцијата. 

И кога по некое време се запознала со неостварениот, па во некоја ситуа-

ција требало да му објасни како го изгубила, значи, она што го изгубила, таа 

прецизно милиметар по милиметар му ја објаснила приказната за трнот и за пе-

нушката.   

Било како што било со секоја приказна, оти каква е таа приказна ако не-

ма варијанти, кога еден по друг почнаа да се јавуваат и тоа не само во истото ту-
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ку и во други списанија кои никнуваа како прс и плева, неброени приказничари 

што ја имале чуено истата приказна за тој опасен трн што ете така предизвику-

вал крв до колена, па за потребите на револуцијата и ја запишале. И како што се 

јавуваа тие приказничарите, така некој од нив што ја беше слушнал истата при-

казна во даден простор и од подадена личност, значи не ја измислил, оти не е сѐ 

измислено во приказните, а и ако измислиш нешто не значи дека на друг не мо-

же да му се случи тоа, е тој вистинскиот доживувач, т.е. со свои уши слушач на 

објаснението проследено со солзи, одеднаш, како вистински револуционер, да ти 

побара јавно преку сите весници опсежна акција во која би се вклучиле сите по-

ранешни, сегашни и особено идни приказничари на истата приказна, сѐ со цел да 

се најде трнот што веќе беше опеан и во песна со рефрен кој одеше некако: „Си 

се боцнала девојка на трн“. Чист десетерец! Чиста епика!! Ни драм лирика!!!  

И како секој водач во која било револуција, да ти инсистира да се униш-

ти до корен тој непријателски елемент што предизвикува крв до колена! 

Што стана со трнот никогаш не се разјасни ниту во една од сите можни 

варијанти што можеа да извршат пресврт во вообичаениот тек на приказната, но 

затоа пак почнаа да се јавуваат сѐ повеќе и повеќе и пособлазнителни приказни 

во кои едноставно трнот – отапе, па не само што не беше главен во приказните, 

туку стана и излишен, вишок без никаква вредност. И како што отапе трнот, така 

се задебелуваа приказните. Растеа и во романи, па се снимаа и филмови по нив, 

и во драми, па се излегуваше со нив и на сцени па и на јавни места се прикажу-

ваа тие драмите, и по цркви и по манастири. Сѐ во интерес на револуцијата. И 

кога се изнасобраа што се знае приказни за објавување, оти излегуваа по една до 

две во сите можни списанија, а се јавуваа и странци како пишувачи, па и нашин-

ци од странство, што ќе рече, кога се собра цела една наднационална литература, 

за да не застарат приказните, а и приказничарите настојуваа нивните приказни 

да излезат на бело видело што е можно побргу, не за друго, туку за да состават 

други, таткото на сега веќе најстарото списание се реши сите приказни што че-

каа ред за објавување да ги објави во еден единствен број како посебно издание. 

Секоја приказна сама по себе и не е толку опасна. Но ако се соберат на 

едно место што се знае приказни и сите напишани да не речам измислени, туку 

созреани и составени во еден мошне кус период од новина до погибеж, оти 

обично приказните повеќе се смислуваат кога се стемнува а се завршуваат кога 

се разденува, тогаш приказните стануваат стихија, бура, вулкан, стануваат опа-

сен систем, стануваат структура што ја загрозува безбедноста на другите струк-

тури.   

И тогаш стапија на сила во заедничка акција двете разузнавачки служби 

во сета огромна ни земја, во до што постои град и село, оти тогаш селата уште 

беа големи, па и во населба, оти и нови населби се правеа тогаш, тоа ти беа ина-

ку места без црква и кино, и беа ти ги собрале сите весникари, т.е. продавачи на 

весници во до што постои милиционерска станица во земјата да прашуваат кој 

сѐ го има при себе списанието што можело да ја однесе државата со една нај-

обична револуција за која ретко кој беше чул.  

Контареволуцијата ја имало и во моето маало во која безмалку сите ста-

нари од ред беа кој милиционер а кој офицер, а децата им играа кога партизани и 

германци, а кога американци и индијанци. Всушност, тогаш за првпат кај нас се 

размислувало глобално, а се дејствувало локално. 
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Во раните утрински часови, по акцијата, по сите милиционерски станици 

на купишта беа изнадонесени сите фатени егземплари од списанието, беа носени 

дури и од по касарните. Беше тоа една од првите интервенции на милицијата во 

армијата.  

Што стана со купиштата никогаш не се разбра, се уништија ли, скапаа 

ли, се продадоа како стара хартија, се рециклираа ли, никој никогаш не разбра, 

само потем акцијата сѐ некако ќе се јавеше по некој трн заради кој милицијата ќе 

најдеше повод да  интервенира во војската и обратно.  

И заради некој од тие трнови еден ден ги снема и милицијата и војската 

и сѐ што одеше со нив. 
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Никола Кочовски 
 

 

СУДБИНАТА НА ТАТКОТО КАСИЈ 
 

Утредента, кога започнуваа работите и службата на неголемиот број 

службеници, кои Нерон уште не ги беше ни видел добро, одговорниот на новата 

стражарска смена, на кого му беше пренесена сета наредба за преиначениот, по-

строг начин на стражарење, се осмели сепак да потропне за да праша дали тоа ќе 

важи и за тој, новиот ден. Но императорот тоа утро, уште од раното, по појадо-

кот, слободен небаре дух на некаков бесмртник, беше излегол во убавиот парк 

што го зафаќаше двориштето, поткревајќи ја високо главата и вртејќи го сосе 

неа задоволно вратот, па таму, на одбрана клупа, се одмораше на сонцето. Веќе 

некое време му шетаа очите по небото, високо и сино, како да бараа таму некој 

охрабрувачки, согласлив одговор... Нешто очигледно убаво премислуваше. Се-

пак од појасот му ѕиркаше неговата скапоцена кама, а тоа на стигнатиот службе-

ник ненавикнат отпорано на таква слика, некако застрашувачки подејствува. 

Тој колку што можеше повнимателно му се јави на господарот, и покор-

но го постави своето прашање, бидејќи беше отсутен, дали новата наредба за из-

менето држење на оружјето од стражата, ќе важи и денес. – Речено ми е, треба 

да се праша, – го појасни своето обрнување. 

– Да. Ќе потераме така. Неколку дена, додека да се увежбате. Држава е 

ова, нема шегување! И слушај, – додаде, – јави ми се по час и пол време!...  

И, од вчерашното вино да ми биде сервирано и денес за ручекот.  

– Да, ваше величество. 

– Пишуваш ли? 

– Да, да, ваше величество. Запишувам. 

– Виното, во бокалче. Токму од вчерашното да биде. 

– Разбрано, господару.  

Јасно беше дека на царот некако посебно му се беше допаднал вчераш-

ниот ден, но тоа не беше негово прашање. Претпоставките, и магливо поднаѕре-

ни, мораше да си ги остави за дома, кога ќе биде вон од службеново место, и нај-

добро никому непроговорени. Строго не. Апсолутно. Само имаше да го изврши, 

односно да го пренесе – не побараното, туку нареденото. 

А тоа претставуваа и неколкуте, скоро намуртено измрмнати збора со 

кои ја чу задачата кога по одредениот час и пол му се јави повторно, имено: да 

оди и да ја доведе кај него една девојка по име Аугуста. И му даде Нерон него-

лема белешка со запишано целото име и адреса каде таа девојка живее. – Задол-

жително! – му нагласи. – Испитувам случај! 

Раководителот на стражарската смена смерно, послушно, со голема по-

чит се повлече. 

Но тоа не беше негова само службена задача, туку чудесно го возбуди. 

Толку многу девојката Аугуста, што тргна од дома со него, му напомнуваше на 

неговата мила ќерка Лигија која минатата година почина заедно со мајка си од 

иста болест, уште за малку – небаре живи близначки! Задачата вистина сосем со-

весно ја извршуваше, зашто беше чесен човек и службеник, но со една посебно 

почувствувана нежност и подзбунета трогнатост, така што секое допирање на 
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неговиот грижно прашален поглед до лицето на девојката што ја водеше, завр-

шуваше со непокажувана насмевка што му ја преплавуваше душата. Немаше ден 

за осамениот Касиј да не му почне и заврши со тие две имиња: на нежноликата 

палава, дури разиграна Лигија, и на неговата љубена сопруга Евника. 

Затоа сега, патем, погледнувајќи го во ретки мигови лицето на оваа де-

војка – како небаре ќерка си пак да ја погледнуваше, или, проговорувајќи ѝ по 

некој збор – како на ќерка си да ѝ проговоруваше. Но кога ќе му се случеше да 

се осврне заедно, и на неа и на себе, како ја води во палатата, незгодно, збунливо 

му доаѓаше потсетување на дамнешен случај на близок пријател, гонет со обви-

нение, кое се покажа сосем далечно од вистината... 

Поголем дел од патот му помина без изречен одговор на помисленото, но 

всушност негирајќи се во своите себедопрашувања, зарем е можно оваа убавина 

од девојка, оваа ведра слободност, да направила нешто повеќе недозволено про-

тив државата отколку што тоа би го направила неговата Лигија со својата неиз-

валкана душа до последниот здив... И природно службеникот Касиј, насмевнат 

кон приспомнатиот лик на својата ќерка, како да ја гушнува, како да ја погалува 

милата, со цврста верба конечно си одговори, а таа тоа посилно од него ќе го 

чуе: „Не и не! Зарем лицето не е огледало на мислата, барем кога се во прашање 

чисти души! Кога две души се светли, може ли тука да има сомнеж за барање 

темна сенка?!“ Денес беше посебно близок со ќерката, и за тоа ѝ беше благода-

рен на нејзината двојничка, јасна како ведар ден, која ја внесе кај царот, што ја 

задржа. Сега е таму... 

О не, денес не му беше до мирување. Вистина непопречуван воопшто од 

тоа што ги имаше под надлежност неколку места во палатава каде се стражаре-

ше, се реши да ја искористи можноста, незабележливо, да се постави така што да 

не го изгуби од „под очи“ случајот со „оваа прекрасна, невина Венера!“ И Лиги-

ја си го знаеше своето второ име: „Ти си прекрасна, невина Венера!“ – си ја на-

рекуваше, и имаше обичај да додаде свое толкување за оваа спомнувана божица: 

„Не може да сјае нешто што не е прекрасно“. 

А таа? Аугуста? 

Влезена како низ кобно заканлив темен облак од кој потстреперува срце-

то, очите ѝ останаа немоќен плен на морничава слика во која се вмешуваа поиз-

влечени ножеви со видливи острици, и раце цврсто посегнати по нив. Се обиду-

ваше да си ги одбегне од таа ни малку очекувана слика – но на што да ги оттргне 

кутрите очи свои! Сега дури почнуваше вистинското изненадување: „Порасна 

лудото момче“, си рече со ужас. Со таа, прва поопределена мисла откако зачеко-

ри во зданиево, со беспомошна сигурност ја насети болно назабената реалност 

во која се најде. Уште на првите, по малку развиличени повици на „пораснатото 

момче“ и неговите подбивни апели да не се плаши, зад кои веќе се разоткриваше 

безмилосна игра придружена со закана – самото тоа си дојде, без потреба од ни-

какво време за решавање: веќе се присилуваше да биде послушна, не гледајќи на 

својата момински чувана снага – да, дури и низ луди невини игри чувана, – со 

која постапуваа сега неговите раце и целата негова снага, како никогаш што не 

можела ни да помисли. 

Веднаш почна да мисли, очаена: само да може да остане барем душата во 

неа... Само што не ја растргнат тие негови застремени подраширени раце, со кои 

што ѝ се навртуваше, и повторно, повторно, во разните обидувања да достигне 

до некој максимум што уште му беше потребен, играјќи си со сите делови на 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 69 

нејзиното тело небаре да беше таа обична парталена кукла... Без можност да се 

соземе, увидуваше: тој е чудовиште во својата измислувачка лабораторија! Веќе 

на неколку пати одново соочувана со тој извор на гневна машкост, остануваше 

без ништо друго, единствено со сознанието дека е пред угинување довтасана, го-

тово е, пред срамно угинување! 

Не, не угина, преброди сѐ, сета таа гадост, далеку, далеку подолна од жи-

вотинство. Тегнеше, влечеше, гмечеше по сѐ што наместиле боговите на женско-

то тело. Тој преоѓаше во беснеење... Просто да се чуди човек како не се случило 

прекршување. А можеби нешто полошо се случило? Кој да каже, кому да каже! 

Излегуваше во холот, тешко да се замисли каква, вардејќи се да не пока-

же ништо на лицето, иако и самото тоа ѝ беше издраскано, со модри лузни, а ис-

то така и ниско под брадичката, дури по вратот. Нејзиниот неверојатен, жално 

прегорен лик кажуваше дека веќе не е свесна за својот изглед, ама... во еден миг 

девојката не можеше да допридуши грч на ненадеен воздив, поправо безгласен 

лип, од кој целата уста ѝ се потресе, речиси сосе грлото. 

Но ја догледаа очите на будниот Касиј. На веќе многу будниот Касиј. 

Веднаш сфати, потресно, болно ужаснувајќи се, и тоа без ни трошка сомнение, 

за к о ј а кривица била викната сиротата девојка по него, денес одговорен за 

стражата. Беше веќе еден од поулавувачките мигови кога неговите очи, претеж-

нати од жал, ја гледаа како со очигледна мака се оддалечува, со подведена глава 

како да ќе закашла или ќе заплука... а лицето, некако стеснето со оборените очи, 

со испиено сѐ од нив, сѐ она радосно и убаво што ги китеше, како и видикот 

пред неа – а кое што можеше да го стори само дива нечовештина, сфаќаше, знае-

ше веќе премногу, и дури сега гледаше: позадоцнето, сам, од таа иста врата, из-

легуваше т о ј, со израз рамнодушен, секако за многу нешто пренебреглив, из-

глед на човек кој не е во никаква врска со тукушто виденото. Но стражарот по-

крај вратата си стражареше, тој, Касиј, и сам веќе пријден поблизу, со сосем но-

во, непознато совладување, на голем испит дојдено, сеќаваше дека поднесува 

врз себе цела планина на којзнае всушност што. 

Тоа. Тој и досега се проценувал, се познавал себеси: како да бил роден да 

остане покорен и послушен службеник на тоа што е власт над него. Но тогаш... 

барем против себе ќе го насочи злото, зашто не може – не може да издржи во 

оваа прениска, вчудовидувачка вистина без побуна, без да доизмирува, да доиз-

молчи. 

– Како посмеавте да ѝ го направите тоа нејзе! – Неговиот испружен прст 

право посочуваше во фигурата на запрениот цар. Тој му трепереше. Но веќе не 

од страв. Од неслагање со сето тоа така станато! 

– Фатете го!... – Истрпнат во непријатна изненаденост, на Нерон речиси 

му се удвои долната усна преку горната, а очите оптегнато му се раширија во 

длапките. – Си се заборавил со кого зборуваш! Јас сум водачот на татковината 

која се грижи за тебе! 

А Касиј, со подотпуштени лабави раце, стоеше како побркан, како да му 

е многу тешко да се сети на кај му била насоката за која тргнал. Не мислеше на 

животот, иако знаеше дека ете е на пат кон своите, милите... Не, тој ја бранеше 

својата ќерка... Не се прашуваше што вреди еден окукан живот, за да се одбрани 

ќерката, и да му се каже вистината в лице на еден гад!... 

Но миговите минуваа а новиот цар и император го збеснуваше состојба-

та во скоро празниот хол каде единствениот стражар, сам, без оглед на бурната 
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дилема по лицето, веќе правеше обиди да исчекори, да настапи – со какви ли из-

гледи? 

– Фатете го! – Толку силно изреве, речиси хистерично повторувајќи, така 

што овојпат веднаш дотрчаа низ спротивната врата, каде што веќе втасуваше де-

војката што си заминуваше, уште тројца, еден по еден, од првите врати. 

– Фатете гоо! – се издра како побеснета ѕверка што ќе раскине. 

– Кого? 

– Него! – тој покажа грубо со главата. 

Пријдените, ни миг не губејќи време, му ги притегнаа на својот одгово-

рен двете раце, толку здраво, што целата снага му остана како прикована. Се 

обидуваше во напрегања со сета сила да си ги ослободи, но залудно му беше. 

Тие не попуштаа, само тој и понатаму се занесуваше во напори. 

– Не попуштајте! – предупреди Нерон, и пречекори неколку чекори до 

обвинетиот, со извесен посебен свој интерес гледајќи го како, во некој допрва 

засилен настрем, си ја тепаше снагата во стегата на своите другари. И дури да 

загледаат добро тие, самиот дограби миг да му зададе удар со личното оружје, 

но... сепак превтаса да се натера себе да го покаже тоа: наместо, како што најпр-

вин беше посакал, да му ја зарие камата до самата дршка во телото, се потсопре, 

послушувајќи еден свој мудар, предупредувачки глас, во таа обиколеност, така 

што само лесно, малку го поддопре со врвот на своето оружје преку облеката, 

причинувајќи му незначителен, површен засек високо меѓу раменото и раката, 

па си ја повлече десницата, со крв на врвот на ножот. Во неприкривана незгода 

поради својата дилема, тој проговори, обрнувајќи му се нему, на виновникот: 

– Да не беше рекол толку навредливи зборови, ќе те пуштев да се лечиш. 

Како можам да те оставам сега... 

Но му помогна еден од другите стражари прободувајќи го огрешениот 

другар низ грбот одназад, во срцето, и тој се сруши на голите глатки плочки на 

подот. 

– Тргнете го... 

Никој не го беше досега чул да проговори со таков некој, како жалечки 

глас. Стоеше скоро благороден... 

Се чувствуваше успешен. Застанат речиси на иста страна со луѓето. 

А стражарот што го изврши прободувањето место него, не по многу вре-

ме го прифати како близок соработник, и добро прикриван, го имаше за свој до-

верлив човек и меѓу стражарите, но и во однос на другите службеници во пала-

тата, и покрај нивната провереност, а и понекоја бенефиција му даваше... Подол-

го време така, додека еден ден не му стана нему, на Нерон, потребно да заврши 

со него. Тоа беше, всушност, кога мораше да се заштити од незгодни све-

доштва... 

 
(од романот „Чекори накај боговите“)                    
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Мирјана Стојановска 

 

 

РАДОСТА НА ЛИЛАВИТЕ ЉУБИЧИЦИ НАСПРОТИ ЛИЛАВИТЕ 

МАИЧКИ НА „КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“ 

 

Педесет минути имаше до дома. Беше на пола пат, а се чувствуваше како 

да лета. Косата златносвиленкаста се прелеваше во синевината на небото што 

беше фон на оваа женска силуета која имаше сигурен правец на движење. Има-

ше педесет години.   

За миг застана, небаре нешто ѝ го попречи патот. Автомобилот зад неа 

свирна, а таа само малку се помести кон десно на ивичњакот од улицата на 

познатата релација која ја врвеше секој ден враќајќи се од работа. Погледна на 

часовникот. Беше пет часот попладне. Никој не ја чекаше, а таа очигледно брза-

ше. Беше ведра, дури насмеана небаре слушнала некаква шеговита трач-приказ-

на меѓу вработените во институцијата каде работеше како професор. 

Пред неа имаше уште високи згради кои играа до небото. Раззеленети 

ретки дрвја сѐ уште пркосеа во тоа раноесенско попладне. Овој вообичаен пат 

многупати бил вистинска мачнина, клише кое со задоволство би го сменила за 

некоја друга и попрофитабилна професија. На истата релација во двете насоки 

до работа и назад, се случувале секакви жешки дуели со „расипувачите на де-

нот“ во нејзината глава или пак се спротиставувала на болката во коловите која 

ја завлекуваше гравитациски до земја, но така никако не личеше. Беше секогаш 

стегната во колковите во нејзиното скоро редовно мини здолниште, пет прсти 

над колено, со ненаметлива заводливост... 

„Леле Марија колку си среќна“ беше репликата на сосетката Роза од пр-

виот спрат чиј балкон лежеше во малото зелено неискосено паркче пред нивната 

зграда во горниот дел на Битола. Тоа ѝ го рече истиот ден на пладне кога Марија 

навистина стоеше возбудена и среќна пред малото паркче на нивната зграда кое 

тоа утро доби нов лик. По тримесечно натегање со соседите, конечно успеа да ги 

ангажира да го потсредат тоа кутро паркче каде само мачки ѕиркаа од нарасната-

та, и на места, искубана трева. Еден сосед секогаш со отпадоците од сопствени-

от ручек, најчесто леб, коски од риби, и други остатоци од храна, ги хранеше и 

собираше уличните мачки. Помијата ја оставаше токму пред влезот на зградата 

што секогаш ѝ ги „креваше нервите“ на професорката кога од четврти кат забр-

зано го напушташе влезот. Кулминација доживуваше кога соседот, чиј стан бе-

ше веднаш до нејзиниот, ќе оставеше таков отпадок од храна пред нејзината вра-

та. Е, тоа ги надминуваше сите граници на толеранција. Соседот пак, не прима-

ше сугестии. Беше висок, слаб, со шпртест нос. Одамна ја поминал педесетката. 

Но, тој си имаше друг проблем, него го „командуваше неговата Србинка“, ем 

певлива на зборот, ем кавгачика... 

 

*** 

 

Имаше уште педесетина чекори до прагот на својата зграда. Марија сѐ 

уште со истиот жар во очите, со длабоко завлечени усни како трајна насмевка, 

иташе кон својот дом. Се чувствуваше среќна. Зборовите од сосетката ѝ одѕво-
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нуваа во нејзината глава што ја правеше свесна за својата необична реакција. Тој 

ден навистина беше посебна. Се анализираше себе си во чекор и се радуваше 

што така мала работа ѝ повлијаела целосно да ја промени енергетската структу-

ра на нејзината личност. Небаре некој ѝ ги симнал сите ѕвезди од небото, а тој да 

е оној вистинскиот; Небаре добила зголемување на платата или пак Министер-

ството за култура го прифати нејзиниот проект од две илјади евра; Небаре при-

суствуваше на Фестивал на добра поезија, небаре...   

Истиот миг стоеше пред својата зграда, пред својот влез. Очите уште по-

веќе ѝ светнаа. Се читаше задоволство од тоа што го гледа пред себе. Тоа беа са-

мо три бетонски столба од двете страни на влезот кои го уивичуваа малото дво-

крилно паркче пред зградата. На нив висеше метален лесен синџир за да не го 

украдат Циганите за старо железо како пред две години. Во две леи беа посадени 

педесетина љубичици во лилава и бела боја. Само во горниот дел пред самиот 

влез од двете страни имаше жолти љубичици. 

Марија стоеше занемена небаре пред рајска градина. Ги провери столб-

чињата дали се стабилни, бидејќи тоа утро „управниот одбор“ на зградата позај-

ми пет колички бетон од мајсторите на зградата во соседството која се градеше 

веќе пет месеци, за да се вкопаат и да се зацврстат столбчињата во претходно ис-

копаните дупки.  

„Леле колку си радосна“ повторно се појави главата на сосетката Роза од 

дното на балконот каде што правеше ајвар. 

Марија уште стоеше пред паркчето на зградата. Зад неа поминаа група 

работнички кои итаа кон улицата за да го фатат автобусот на својата смена. Беа 

препознатливи дека се од „Кромберг и Шуберт“ по нивните лилави маички. Са-

мо некои ги погледнаа лилавите љубичици кои кореспондираа со нивните лила-

ви маички и како ништо да не се случило, го продолжија својот ôд во ист блед 

ритам. Брзаа на автобуската постојка каде ги чекаше автобусот за во фабриката. 

Марија сакаше да ја сподели радоста, но немаше со кого. 

 Се качуваше по скалите, среќна. Од соседните станови се слушаше зву-

кот од телевизиските кутии со нивните вообичаени вести за потрошувачката 

кошница и дефицитот на цвеќиња во нивните глави. 
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Златко Жоглев 
 

 

УТРИНСКИ КАФЕ-МУАБЕТ 

 

Тоа утро беше договорено, Аурел да оди кај писателот Чуле и да му од-

несе некои документи, кои му требаа за тој да си заврши некои административни 

обврски. Зборот си е збор – и како што се договорија со неговата сопруга Роза, 

Аурел рано утрото, нешто пред 07:30 часот заѕвони на влезната врата од станот 

на писателот. Многу бргу му отвори Роза, музата на писателот и неговата верна 

животна сопатничка. Иако, претходниот ден кога разговараа, Аурел ѝ кажа дека 

рано ќе оди кај нив, таа како низ шега рече – „па добро, ако не сме станати, ќе нѐ 

разбудиш од спиење“, сепак тие не само што беа будни туку и беа подготвени за 

пречек на младиот човек, кој им беше и личен пријател, но и симпатија уште 

одамна. Да, многу одамна, како што му кажа Роза:  

- Те засакавме уште тогаш кога првпат те видовме кај тетин ти – 

докторот. Уште оттогаш ни беше мил.  

Тоа му импонираше на Аурел, а и беше обострано. И тој ги засака уште 

од првата средба овие прекрасни луѓе (писателот Чуле и неговата животна со-

патничка и негова муза –Роза).   

 Роза уште не ги ни зеде документите, кои Аурел ѝ ги подаваше и велеше:  

- Еве ги документите и да си одам да не ве вознемирувам Роза.  

Но, не можеше така лесно „да се извлече“, бидејќи Роза со сигурен глас 

му рече: 

- Какво пречење Аурел?! Те молам влези, еве и Чуле те чека.  

Таква  понуда Аурел не можеше да одбие, бидејќи и нему, секоја средба, 

со познатиот писател Чуле и со неговата сопруга Роза, му беше празник и за 

умот и за душата. Всушност, иако тие беа различни генерации, од Аурел беа по-

возрасни речиси четврт век, сепак по интелектот и по душите беа многу слични. 

Затоа, веројатно и постоеше големата блискост меѓу нив. Но, во тоа пријател-

ство имаше големи вложувања од двете страни во изминатите скоро четири де-

цении дружење.  

Аурел влезе во ходникот од станот и сакаше да ги собуе чевлите, но Роза 

не му дозволи и со енергично движење, потфаќајки го за раката го внесе во ода-

јата, каде срдечно го пречека писателот Чуле. Се поздравија и Чуле му рече да 

седне. 

Аурел со нескриено задоволство седна и чекаше да отпочне разговорот, 

откако претходно му даде една поетска книга од него и од две негови колешки.  

Писателот Чуле, набрзина ја прегледа книгата, фрли поглед од предната 

до задната корица и прокоментира: 

- Убава книга. Многу убаво изгледа. Ќе ја прочитам со внимание. 

Прво, што кажа писателот Чуле, беше дека си го прочитал „домашното“. 

Тоа беше, еден „ракопис“ во печатена форма од наградената поетеса, прва жена 

во Република Македонија, која добила таква значајна награда. Коментарите на 

писателот Чуле беа многу пофални, а исто така и од Роза, која нагласи дека пое-

зијата ја прочитала и нивната постара ќерка, која како што кажа била „доста упа-
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тена во литературата“. И секако, не заборави да додаде дека, и на ќерката како и 

нејзе лично, многу им се допаднала.  

Роза го понуди Аурел со кафе и го праша какво кафе сака. Тој се најде во 

специфична ситуација, но притоа беше многу прагматичен и запраша какво кафе 

има. Роза му кажа дека има и „обично“ (домашно, турско и сл.), но и „три во ед-

но“. Притоа, нагласокот ѝ беше на последново, со напомена дека тоа е со млеко. 

Роза знаеше дека Аурел пости и дека сега е време на пости, па затоа напомена за 

млекото. Но, Аурел имаше веќе значајни животни искуства за т.н. „строго посте-

ње“ и повеќе непријатни ситуации во кои се нашол заради крутоста кон таквото 

прашање, кога беше помлад, па ѝ рече: 

- Може „три во едно“. 

Иако беше верник и знаеше дека во време на пости, вообичаено, млеко не 

беше дозволено, сепак, Аурел не беше фанатик и си имаше свои мудрости за тоа, 

извлечени со претходните негови животни искуства поврзани со оваа проблемати-

ка. Најпрво, тој ја уважуваше мислата дека „Господ не е ситен трговец“, однос-

но, дека Бог веројатно не би требало да замерува за такви посебни прилики, кога 

ќе се прекршат некои правила за постењето. Имено, и во каноните има и состој-

би кога има можност за т.н. „одрешување“, односно ослободување или толеран-

ција во однос на обврската за постење. Така на повеќемина им е познато дека 

има одрешување за болни луѓе, стари и изнемоштени луѓе, мајки со деца, луѓе на 

пат и во некои други специфични состојби. Кон тоа Аурел, имајќи го предвид 

неговото животно искуство, додаваше дека одрешување треба да има и во некои 

посебни, па дури и во единствени прилики. Веруваше дека доколку тогаш се 

прекрши постот, Бог тоа ќе го разбере – и секако ќе прости.  

Всушност, Аурел се потсети на анегдотата за некој познат сликар, кој не 

почитувал пост, а кому неговата сопруга му префрлала и го прашувала: 

- Зарем не се плашиш од Бог, затоа што не почитуваш некои запове-

ди и што живееш како грешник? 

Велат дека сликарот вака ѝ одговорил на својата сопруга: 

- Зошто да се плашам? Јас добро си ја вршам својата работа – сли-

кам добро. Ако и Бог е така добар во неговата работа (а тоа е – да 

простува), тогаш немам причина да се плашам. 

Исто така во својот живот, Аурел и неговата сопруга Весна, веќе го имаа 

искуството со бабичката која си постеше на специфичен начин. Имено, кога беа 

еднаш на гости, во едно гратче од Источна Македонија, од каде што потекнува-

ше Весна, бабичката ги понуди со благо, бидејќи беше среда и таа јадеше само 

посно. Во разговорот им потврди дека таа редовно пости секоја среда и петок. 

После пријатниот и поучен разговор што го имаа со бабичката Ката, тие ја пока-

нија и таа да ги посети нив. 

Еден ден, таа дојде на гости во куќата на Весна. И на двајцата им беше 

мило што ги посети. Воопшто не штедеа храна и се трудеа да извадат што пове-

ќе храна и благи работи пред бабичката. Ја понудија и со кафе и додека се варе-

ше истото, таа си јадеше од принесената храна. Кога беше готово кафето, ја по-

служија бабичката и си започнаа кафе-муабет. А муабетот им одеше, оти бабич-

ката беше умна и пријатна жена, а тие беа генерација која беше воспитувана да 

почитува постари. Додека разговараа телевизорот работеше. Наеднаш кажаа на 

телевизија дека тогашниот ден е петок. И Аурел и Весна, наеднаш се сетија дека 
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во петок бабичката пости, а тие ѝ извадија и мрсни работи од кои таа јадеше. Па, 

почнаа да ѝ се правдаат: 

- Извини бабичке, те зедовме на душа. Заборавивме дека денес е пе-

ток и дека ти постиш.  

Но, бабичката сосема смирено им одговори: 

- Чеда мои, јас добро знам дека е денес петок и не сум заборавила. Но, 

јас си имам една своја  „филозофија“ во врска со постењето и поста-

пувам според неа. Имено, јас си постам кога ќе сум дома, а кога ќе 

одам на гости, јадам тоа што ќе ми дадат. Тоа го правам од повеќе 

причини: прво, од почит кон домаќините кои ме понудиле и не сакам 

да ги навредам, а да не пробам од тоа што ме понудиле; второ, неко-

гаш можеби некој и нема нешто друго, па ако инсистирам на некоја 

посебна храна, со тоа може да ги ставам домаќините во непријатна 

ситуација и трето, тоа е во согласност со библиските мудрости 

„човек да не се соблазнува“ и „да не се возгордејува“. Имено, ако го 

нагласувам моето постење, може да дојде во прв план мојата суета 

и домаќините да се чувствуваат неубаво што не постат (грешници), 

а јас постам (безгрешната). Затоа сметам дека е помал грев, да ја-

дам „мрсно“ (што верувам Господ ќе го разбере и оправда), отколку 

да го нагласувам моето постење, со што во преден план би излегла 

мојата суета, а со тоа би ги ставила другите во непријатна ситуа-

ција. Затоа не грижете се чеда мои, не заборавив дека е денес петок 

и дека е ден за постење. Но, ќе си постам дома. 

После ова Аурел и Весна „останаа без зборови“, од мудроста на бабичка-

та. Оттогаш решија да ја прифатат и применуваат истата. Така секогаш кога ќе 

одеа некаде, иако беше ден кога се пости, го јадеа она што им се принесуваше. 

Затоа сега и Аурел, го пиеше кафето „три во едно“ направено од Роза, 

додека разговараше со неа и со нејзиниот сопруг Чуле. А разговорот беше на-

вистина интересен. Дел беше стручен, кога писателот Чуле, даваше оценки и ко-

ментари за некои текстови кои Аурел му ги имаше донесено од претходниот пат. 

Дел беше приватен, кога разговараа за квалитетите на некои луѓе кои им беа за-

еднички познаници или заеднички пријатели. 

Со кафето, муабетот им одеше многу убаво. Посебно, бидејќи писателот 

Чуле, му понуди на Аурел и локум со кафето. За локумот со кафето, Аурел има-

ше коментирано уште на претходните дружења со кафе-муабет, дека јадење ло-

кум со пиење кафе, го потсетува на традицијата што ја имала познатата осман-

лиска султанка Хурем, која всушност и била прва која го вовела пиењето кафе 

во Сарајот на султанот. Но, со оглед на тоа што кафето пиено така „на голо“ ѝ 

горчело, таа додала локум при пиењето на истото и тоа велат, оттогаш (о)стана-

ло традиција. 

При кафе-муабетот, една стручна и многу луцидна забелешка, во врска 

со животниот пат на Лауреатката од која читаше поезија писателот Чуле, не са-

мо што го изненади Аурел, туку и навистина го зачуди. Имено, тој го праша Ау-

рел:  

- Дали таа (Лауреатката) ималa некоја голема семејна трагедија?  

Тоа го зачуди Аурел, бидејќи со писателот Чуле, воопшто немаше збору-

вано за личниот живот на Лауреатката, а сфати дека тој тоа го извлекол само врз 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 76 

основа на читањето на нејзината поезија. Навистина Аурел беше воодушевен и 

уште еднаш се заблагодари на Небото што му дало прилика да се дружи со вака 

извонреден Човек и Интелектуалец. 

Аурел погледна на часовникот и забележа дека веќе еден час е во рана 

утринска посета на писателот Чуле и на неговата сопруга Роза. Помисли, дека би 

било добро, да се привршува кафе-муабетот, иако лично сакаше да остане уште. 

Знаеше, дека со вакви соговорници можат по цел ден да разговараат и пак тоа да 

им биде малку. Но, сепак, имајќи ги предвид, обврските и на писателот Чуле и 

Роза, а секако и своите, почна да го привршува разговорот. Чуле кој, како што и 

претходно истакнав, беше извонредно интелигентен, тоа многу добро го разбра 

но, пред да се разделат, сакаше да го потсети Аурел на нешто што веќе му го 

имаше речено во претходните разговори: 

- Аурел, многу убаво зборувавме и ми кажа толку многу и толку инте-

ресни работи. Сега си во зенитот на твоите сили, имаш многу знае-

ње, искуство и талент. Стави го сето тоа на хартија. Те молам, не 

ми замерувај ако те потсетам на уште една мојата мисла што веќе 

претходно сум ти ја кажал: 

 

„Кој ќе ја сработи твојата работа, ако не ја сработиш ти. 

И кога – ако не сега.“ 

  

Ти благодариме што нѐ посети и што имавме многу интересен и плоден 

кафе-муабет. Поздрави ги дома многу, па ќе ве очекуваме да дојдете заедно, во 

прва прилика. 

 Аурел ја прифати сугестијата, како многу драгоцена и за да почне да ја 

реализира му рече на Чуле: 

- Мислам дека ќе биде добро да се обврзам дека барем еднаш неделно 

треба да доаѓам и да ви носам текстови што сум ги напишал. Така 

ќе се одржувам во кондиција, а и ќе можам да уживам во нашите 

кафе-муабети. 

 Се поздравија и Аурел слезе по скалите. Кога беше пред зградата се свр-

те кон балконот на кој знаеше дека таму веќе се Чуле и Роза и му мафтаат. Им 

мафна и тој, ги поздрави и замина. Беше среќен што Господ го благослови него-

виот денешен ден, уште рано наутро со еден извонреден кафе-муабет.  
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Христо Петрески 

 

 

СРЕЌНАТА ГАСЕНИЦА 

 

Таа имала луда среќа зашто го изодела и тоа попречно целиот црн асфалт 

на најширокиот и најфреквентниот градски булевар и не ја прегазил ни во едниот 

ни во другиот правец ни еден камион, автомобил, мопед, велосипед, па и пешак. 

Милиметар по милиметар час се оддалечувала, а час се приближувала повторно 

кон својот изминат и нов живот, за на крајот среќно да ги одбегне сите судбини, 

стапици и премрежиња и да стигне до својот дефинитивен спас. Но, тоа не е неј-

зиниот (бес)конечен пат и прашање е дали ќе ја преброди и следната своја фа-

тална замка и грешка, и недај Боже да се премисли и да се врати по истиот извр-

вен пат назад... Велат дека Господ на патот од искушенијата ги чува живите до 

три пати... 

 

 

ХИПЕР, ХУПЕР И СУПЕР 

 

Тој е Хипер, се обидува да биде Супер во сѐ, а понекогаш и успева во 

тоа. 

 Но, тој не е Хупер, зашто Хупер секогаш е посупер. 

 Хупер е помрзлив во работата, но и поталентиран и поштедар во препра-

вањето и снаоѓањето. 

 А, Супер е Супер и кога не е Супер, зашто постојано си молчи, не се за-

мерува со никого, не се (по)врзува со секого, најмалку со Хипер, а само по потре-

ба и миговно со Хупер.  

 Хипер си ја гледа работата, се буди и станува пред изгревот на Сонцето, 

а се враќа и си легнува со залезот на Месечината. 

 Ни на едниот, ни на другиот, ни на третиот не можеш и не смееш да им 

ги затвориш вратите, ниту прозорците, ниту да влегуваат и излегуваат низ оџа-

ците на куќите (за среќа, становите не ни имаат оџаци), а озборувањето и пона-

таму ќе им биде терапија, лек и храна... 

 Еј, (Ти) драги мој Хипер, не си (и не треба да бидеш), но (навистина) си 

Супер!!! 

 

 

ГУЛАБИ И ЦРВИ 

 

 Фасцинантна е глетката, дури филмска (веднаш помислив да снимам 

краток документарец со само таа глетка и фасцинација): во полето ора трактор, а 

по него јато гулаби долетуваат и просто се натпреваруваат (надлетуваат, граба-

ат, истиснуваат) кој да биде поблиску до плугот, штотуку превртената ровка 

земја и црвените сонливи црви кои попусто се обидуваат повторно да се скри-

јат... 

 А, само еден миг пред тоа истите тие црви биле во длабок сон, или се 

придвижувале полека до почвата, нејверојатно чувствувале и сигурност и топли-
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на во неа, додека не се појавило немирно забрефтано и разгаламено чудовиште 

во нивата, па им отиде сиот спокој, но и тие отидоа и завршија во празните сто-

маци на прегладнетите охридски крајезерски птици... 

 Само еден трактор ора во полето, а кога би биле повеќе – сигурно и пти-

ците би се прераспоредиле и би имало повеќе храна за сите нив, а не вака – сите 

сјатени на едно место, па почнуваат да се колваат и меѓусебно себеси... 

 А, кутрите црви што ли сонувале ноќеска, ако не сигурна смрт... 

 Сепак, постои теоретска и практична можност – некои од нив повторно 

да се измолкнат и да заземат сигурна и безбедна позиција. Па, нели се црви... 

 Кој еднаш црв – цел живот црв... 

 А, гулабите отмено и надмено ќе надлетуваат над нивите, но не ќе им 

можат ништо... 

 До следното длабоко орање и до следната неединствена и непрезадоцне-

та декемвриска сеидба... 

 
 

СОВПАЃАЊЕ 

 

 Додека го пишувам текстот за Карневалите, на мојот мејл пристигнува 

порака со туристичка понуда за Карневалот во Венеција... 

 Не дека гледале и виделе што пишувам, туку испраќале понуди на раз-

лични адреси, но јас ете токму во тој момент сум бил на нивната бранова должи-

на, односно сум размислувал на слична тема... Тие практично, а јас теоретски... 

Па, сега нека каже некој дека теоријата во пракса (не) се пренесува... 

 
 

ПРЕРИСКА ЛИСИЦА 

 

 Ако те нарече некој прериска лисица – не знаеш дали е тоа комплимент 

или навреда... 

 Но, ете, еден од најблиските те нарече и сега на зборовите и постапките 

им нема враќање... 

 Соочи се и помири се со тоа, иако не живееш во прерија (слично како и 

пустинската лисица), ниту пак си толку џуџест и мал, но во секој случај си значи 

итар, лукав и снаодлив, зашто кога нема месојадна храна – се снаоѓаш и со трева 

и плодови. Но, она што е можеби најбитно – брзоног си, па стигнуваш речиси 

секаде, се храниш со мртви елени и други мрши, но и стравуваш од којотите и 

грабливите птици...  

 
 

ЈАСТРЕБОТ 

 

 Види го ти него: полесно и поубаво му е да стои и чека (дреме) покрај ас-

фалтната лента, отколку да мафта и лета со широките крилја над карпите и во 

висините, очекувајќи брз и вкусен животински плен под автомобилските 

тркала... 

 Очигледно, транзицијата е и за грабливите птици, кои брзо се трансфор-

мираат и приспособуваат на новото време... 

 Подобро врапче на асфалт, отколку гулаб на небо... 
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Биљана Т. Димко 

 

 

МИРИСОТ НА ЖИВОТОТ 

 

Човекот со помош на уметноста се лечи од животот, некаде има напиша-

но хрватскиот писател Владан Десница. Животот, да, тоа е болест од којашто се 

умира, но уметноста лечи одредени негови мигови за да може животната крат-

кост да трае подолго.  

Да живее апсурдот и неговите апсурдни деца! Нема уметност без страда-

ње, кој го тврди обратното не ги почувствувал сопствените ограничувања.  

Книжевниот свет е токму светот каде што едноставно знам да живеам, 

додека со реалноста што ми е претставена за вистински поглед од прозорецот се 

,,борам ко со мечка“ ко што велат кај нас возрасните луѓе. 

Потребата од сѐ поголема слобода бара постојано жртвување на живот-

ната удобност, бара размислување, измислување, постојано мозочно напрегање 

за да се дојде до нешто ново, нездодевно, а да биде парче живот – ете ова е мое-

то значење на книжевноста. 

Јас сум среќно дете со широка насмевка, но, се согласувам со Шопенха-

уер – овој свет е најлош од сите други светови. Пишувањето е занает, ама да се 

живее во овој свет и да се игнорира истиот е тоа е уметност, а за тоа треба шко-

лувана имагинација, под силно дејство на инспирација. 

Секојдневното патување со јавен превоз има одредени посебности, една 

од нив е тоа што човек мора да биде подготвен на сѐ и нема простор за дискуси-

ја... денеска пред мене разговараат двајца пензионери (веројатно). Едниот му се 

фали на другиот колку сработил минатата есен, а овој другиот му кажува кај бил 

на пензионерски турнеи низ татковината, овој првиот продолжува да се фали, 

толку јаболка, онолку пченка, петстотини евра, илјада евра... и овој вториов пред 

слегување од автобус му вели:            

– „Џабе, Јохане, ќиурот џебој нема, ај допуљвање“... мирисот на животот...  

Писателот – кој не го размотува клопчето на сегашните историски наста-

ни што ја девалвираат и еволуираат човековата природа, може единствено со 

своите дела да предизвика повеќе глувци во библиотеките. Според нашите пре-

данија, глувците означуваат сиромаштија. 

 

 

ТАНЦУВАЊЕ ПО ЖИВОТНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА 

 

Оваа, 2017 година е шармантна на еден посебно таинствен начин. Наста-

ните се случуваат насилно, набрзина и се куси. Убавите мигови едвај се пре-

познаваат, веројатно затоа што доаѓаат со некој не толку свеж мирис, ко да биле 

оставени да чекаат, некоја нафталинска арома, а помалку убавите мигови доаѓа-

ат вообичаено, во прекрасна форма, со расипана содржина.  

Пред одредено време запознав една млада девојка, многу млада и при-

лично несреќна. Имав потреба малку да се оттргнам од вообичаеното секојдне-

вие, веројатно затоа што подолго време го имав запоставено хобито да запозна-

вам нови луѓе и простори. Некако станав асоцијален човек. Така, налетав на неа.  
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Јас сум човек што не може долго да биде посветен на една работа и да 

живее на исто место. Таа девојка не беше како мене, таа како да ја љубеше ком-

форната зона на животот, наликуваше на млада домаќинка од овие простори по-

крај тоа што имаше ваков менталитет, имаше и таков надворешен изглед, нејзи-

ното тело имаше ширина и крупни црти. Како бабушките во руските сказни. 

Одамна помина времето кога сакав да бидам пред времето. По последна-

та душевна погибија што ја доживеав, одлучив дека љуѓето околу мене ако не 

ми носат радост, нема потреба да ги доживувам како несреќници, ами да се оби-

дам да ги оддалечам од себе или да ги чувствувам ко дрворед. 

Таа девојка беше полу радост, полу дрворед.  

Не ја сакав нејзината наметливост, изборот на зборови во речениците 

што ги говореше, нејзиното голо потпрашување, проѕирна љубопитност, намет-

натите размислувања... дури на моменти ме иритираа. Но, ја сакав нејзината бор-

беност, нејзината борбеност беше чесна, ѝ бликаше од дамарите на душата, за 

неа млитавоста беше казна, од друга страна во неа наѕирав голема желба за про-

мена на нејзиното незнаење во знаење, но ја ништеше нејзиниот карактер на 

инаетливост и дива непостојаност до крајности. Таа девојка за кус временски пе-

риод ме научи на принудена вербална трпеливост, но и ме мотивира во разгово-

рите што ги водев да поставувам потпрашања, ми се чини дотогаш во разговори-

те со соговорниците наликував на не толку заинтересиран соговорник. 

Таа девојка се бараше себеси во овој никогаш недоеволуиран свет. Исто 

ко и јас, само никогаш не го засакав светов, за разлика од неа. 

 

 

ФИЛАНТРОПИЈА КОН НЕАКТИВНОСТА 

 

Тој имаше само две убави особини понекогаш умееше педантно да го ислу-

ша соговорникот и да донесува интелигентни заклучоци по разни општествени 

прашања. Умееше да зборува бавно и разбирливо и понекогаш да го убеди чове-

ка во неговите тврдења, така што овој другиов тврдењата му ги земаше здраво за 

готово. Не беше нешто изразено симпатичен, неговата магичност се откриваше 

по половина час разговор со него на одредена тема.  

Беше дваесет и втори април, кога навистина ми стана жал за овој човек, 

за овој маж. Општо е познато дека жените ги жалат мажите единствено кога ги 

сметаат за пријатели. Ми личеше на веќе одлично созреана верзија на мажи, баш 

на онаа верзија од која бегав ко од оган.  

Што беше тој? 

Тој беше изразено мрзелив да преземе било какво дејство за да се под-

мрдне од мртва точка, а згора на ова, па толку се имаше соживеано со неактив-

носта, што дури и делуваше измачено, ко да преживеал разни животни беспаќа.   

Тој, дваесет и втори април, сфатив дека тој е само одличен теоретичар на 

животот и неговите дополненија од радосен и помалку радосен аспект, но во 

практика е многу скуден жив човек. Сѐ си мислам дека му е потребна жена која-

што воопшто нема да го жали, ама воопшто нема да го жали. 
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Мерсиха Исмајловска 

 

 

ШАХОВСКА ПРИКАЗНА 

 

 Во шахот тој би бил кралот. Таа играчот. Добро ја чуваше неговата кра-

лица.  

Кога и кралот беше играч, во почетокот стоеше спроти нејзе, за потоа да 

дојде до неа и да ѝ шепоти: „Прекрасни се твоите образи под обетките, вратот 

твој со ѓерданите. Ќе ти направам златни обетки со сребрени топчиња“. Најпрво 

тоа ја плашеше, особено затоа што едните фигури беа златни, а другите сребре-

ни. И изгледаа непомирливи златото и среброто и затоа одбиваше да ги носи на 

своите уши. Уште помалку да прифати дар од него, нејзиниот противник кој сѐ 

почесто ја напушташе својата позиција и ѝ шепотеше на уво. Така и се случи од 

играч да стане шаховска фигура, беше неминовно. Се претвори во една од нејзи-

ните златни фигури. Тој што се обиде да го помири златото и среброто стана ша-

ховска фигура. Стоеше до својата кралица, без да ја допре и се восхитуваше и за 

прв пат чувствуваше дека е заштитен. А немаше од што. Станувајќи од играч, 

фигура, Таа-играчот, немаше со кого да ја продолжи својата партија шах, така да 

ни кралот, ни кралицата не беа во опасност. Во смрзнати позиции на шаховската 

табла, Таа-играчот ги набљудуваше извесно време, додека не се повлече.  

Кога фигурите останаа сами, кралот и кралицата станаа љубопитни за 

своите сребрени противници. Немо размислуваа како да им се доближат, да ги 

запознаат, да ги поразат. Им требаше другиот играч. Кралот стана повторно иг-

рачот, но тој не заборави на играчот ниту играчот на кралот. Но станувајќи по-

вторно играч, кралот мораше да се откаже од својата златна природа и да стане 

сребрен. Се среќаваа со златната кралица постојано на шаховското поле, одби-

вајќи да се победат или поразат, средбата беше поважна од борбата. Постојано 

во позиција на Shāh Māt, постојано во позиција на Šahbānū Māt. Истото се случу-

ваше и со Тој, играчот и Таа, играчот. Еден наспроти друг ја играа истата шахов-

ска партија. Немаше место да дојдат еден до друг. Ни тој кај неа, ни таа кај него. 

Единствен начин да дојдат еден до друг беше да бидат еден, но тоа го сфатија 

подоцна.  

Зачудувачки во цела ситуација беше пиунот кој требаше да припаѓа на 

златните фигури, но бидејќи изгубен, него го заменуваше мала сребрена монета. 

Тој за сето ова ќе каже: „Многу необична ситуација. Ја видов прв пат, кога ја от-

вори кутијата за шах, што ја најде кај уличните продавачи на стари и изгубени 

работи. Не мислеше да купува кутија за шах, но во тоа виде прилика почесто да 

се среќава со својот противник. Ни тоа не го разбирам, противник, а сака да го 

гледа. Беше малку разочарана од мене, но ѝ се допаднаа останатите фигури. Чес-

то ги менуваа боите. Од тука во еден момент златниот стана сребрен крал и тоа 

да ви кажам се случи кога ни Тој, играчот ни Таа, играчот не беа тука. Имаше и 

некоја трансформација на играчот во златен крал, но бидејќи не ја разбрав, ниту 

можам да ја објаснам, ниту сум сигурен дека се случи. Знам дека таа, додека не 

беше играчот тука, нè остави нас на шаховското поле, и се врати дури кога игра-

чот повторно беше таму. Не сакаше да игра со никој друг. Тоа беше застрашу-

вачки за нејзе и многу поболно од изгубена партија шах. Додека тој ѝ шепотеше, 
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имаше чувство дека разговара со неa, а не со себе како сите останати кога се 

обидуваа да разговараат со друг. Како јас, го знам тоа!? Секако, по погледот на 

нејзините очи. Пиун сум, но по нешто знам. Забележувам дека златниот крал и 

сребрената кралица останале на полето еден до друг, гледајќи се, допирајќи се 

со поглед, така уште долго, а и јас со нив. Пред да ја напуштат партијата ја ви-

дов левата рака на играчот под главата на Таа, играчот, прегрнувајќи ја со десна-

та. Некогаш не сум сигурен дали сме ние или тие и фигури и играчи и кој со ко-

го си игра. Пиун сум, но ми се допаѓа и јас по малку да се поиграм, па дури и со 

оваа приказна. Играјќи сум и фигура и играч, јас во себе сум и злато и сребро, но 

не ми верувајте, барем не до тогаш додека не ја раскажам и вашата приказна.“ 

 

 

КАФЕ И БОГ 

 

Нејзе ја сакаш како што го сакаш Бог. Мене како своето омилено кафе.  

Тоа би требало да биде завршена приказна составена од две реченици. 

Но приказната не сака да заврши сега. Не се откажува од своето минато, а љубо-

питна е за својата иднина. А нема ни минато, а уште помалку иднина. Постои во 

тоа сега во кое почнува и завршува, тоа е нејзиното минато и иднина. Ниту ја 

интересира кафето, а камоли Бог. Не ги разбира. Кафето и е премногу конкрет-

но, Бог премногу апстрактен. 

Стои приказната на страниците од весникот, со по некој читател кој ја за-

борава веднаш по првата нотификација на телефон. После некое време нема ни 

читатели.  

Весникот завршува на улица. Само ветерот уште ја разлистува приказна-

та, но на еден негов посилен налет се кинат страниците на кои постоеше. Таа се 

губи.  

Одеднаш кафето станува апстрактно, а Бог конкретен.  

 

 

ЗБОРОВИ 

 

Одамна веќе не пишувам. Се случи тоа, ми се чини, во исто време со мо-

ментот кога заборавив да зборувам. Заборавајќи да зборувам, моите мисли чуд-

но, на само нив познат начин, заминаа од мене. Имаат свој живот. Одлучија да 

бидат и во овој текст, го пишувам за да избегам од празнината. А толку е праз-

но без нив, мислите. Не, не е, нешто што не е мисла, вели, и заминува. И убаво 

е, но замина. Дури тогаш празнината е целосна, го впива целиот свет, го впива 

текстот, мене, и себеси. 
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Зоран Пејковски 
 
 

РЕКВИЕМ ЗА СМРТТА  
 

СЦЕНА 1 
(Состојба на агонија во некакви илегални простори непознати дури и за си-
те нив. На сцена Апостол, Марија, Коле Неделковски, Волче Наумчевски, 
Првиот идеалист, Маргарита Софијанова, Втор идеалст, Ратка, Никола 
Оровчанец, Никола Јонков Вапцарот) 
  

ГЛАСОТ НА КОСТА РАЦИН 
 

(Кон сите) 
 

„И ако не умрам дома 
туку кај што стии пиштат 
в борба искри кај што л’штат –  
блазе речи на душата 
има зошто душа да е!“ 
 

АПОСТОЛ 
 

(Веднаш по Гласот на Коста Рацин. Кон сите)   

 

Не е болката во раната што искрварува, 
туку тоа што и поколенијата ќе ги боли. 
Ти искрвари како вино од скршен бардак, 
а тие ги бришеа само крвавите траги. 
 

ГЛАСОТ НА КОСТА РАЦИН 
 

(Веднаш по Апостол. Кон сите) 
 

„Јас јачам, 
ти јачиш, 
тој јачит, 
сè друго било само с’лнце во огледалце.“ 
 

МАРИЈА 
 

(Веднаш по Гласот на Коста Рацин. Кон сите) 
 

Го чекаа истекот на последната капка живот, 
како сенки на нaдвиснати мршојади, 
и го згуснуваа мракот на својата завера 
да нема ни ѕирка за зракот на вистината, 
телото плитко, а вистината длабоко закопана 
да не за’рти сомнеж, 
од гнилежот на послушноста! 
 

КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 
 

(Веднаш по Марија. Кон сите) 
 

Го премолчија времето на тајните заговори, 
ги покрија трагите на твоите ракописи, 
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го расчистија патот кон походот, 
убијците одродени од татковината,   
до кои не допрел врелиот копнеж, 
на „Антологијата на болката“, 
што ја остави како аманет за навек. 
 

ВОЛЧЕ НАУМЧЕСКИ 
 

(Веднаш по Коле Неделковски. Кон сите) 
 

Не го поделивте последниот оброк, 
онака братски, како што личи и приличи, 
а под заклетва бевте 
да умирате еден за друг, 
а сега од здивот нивни 
само морници те лазат 
додека истекуваш капка по капка 
во длабокиот вир на судбината. 
 

ПРВИОТ ИДЕАЛИСТ 
 

(Веднаш по Волче Наумчевски. Кон сите) 
 

Помниш ли, о бунтовен пролетеру, 
колку изневери проѕвездија 
во твоите тревожни несоници?! 
  

МАРГАРИТА СОФИЈАНОВА 
 

(Веднаш по Првиот идеалист. Кон сите) 
 

Веруваше како што љубеше, 
до болка ранлив во сонот, 
а соништата те одминуваа, 
како лудости и патешествија. 
  

ВТОРИОТ ИДЕАЛИСТ 
 

(Веднаш по Маргарита Софијанова. Кон сите) 
 

Ја помиш ли Магдалена: 
„ангел лице – камен срце“. 
Сега немаш време да се сетиш 
на русите коси, 
на бојкотот на страстите. 
О, Невен Пејко 
на украдените стихови, 
на последниот акростих, 
во мирната соба, 
и одговорот конспиративен, 
како тајна лозинка. 
 

РАТКА 
 

(Веднаш по Вториот идеалист. За Коста Рацин. Кон сите) 
 

Беше восхит и инспирација, 
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силно возвишено сакан, 
ама некој друг се воздигна моќен. 
 

ПРВИОТ ИДЕАЛИСТ 
 

(Веднаш по Ратка. За Коста Рацин. Кон сите) 
 

Сети се поету, пролетеру, 
не е секоја борба света, 
сонувачу! 
Ајде сега бори се со овој сон, 
и порази ги високите идеали  
на последната голтка живот. 
 

НИКОЛА ОРОВЧАНЕЦ 
 

(Веднаш по Првиот идеалист. За Коста Рацин. Кон сите) 
 

Сети се на директивата, 
на брачната завера, 
спасител за оној во занданите. 
 

ВТОРИОТ ИДЕАЛИСТ 
 

(Веднаш по Никола Оровчанец. За Коста Рацин. Кон сите) 
 

Ти веруваше, 
другарите те изневеруваа, 
и ти изневеруваше, 
еј Солев, 
еј Рацин, 
еј Невен Пејко. 
Еј Дончо. 
Еј! 
 

НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ 
 

(Веднаш по Вториот идеалист. За Коста Рацин. Кон сите) 
 

Кому ја даде АНТОЛОГИЈАТА. 
Кому ја подари УТРИНСКАТА ХИМНА. 
Кого исчекуваше мајка до зори. 
Сети се пролетеру 
на студениот поглед 
на јаничарите од српското братство. 
Еј!!! 
Кој е тој зад вас, 
што ја засенува планината, 
еј колку е црвен овој мрак! 
 

(Сцената се затемнува се слуша тешка музика од која очите се полнат со 
солзи) 
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СЦЕНА 2 
(Потсетување на примракот, на почетокот на обидите да се ликвидира Кос-
та Рацин. Сцената е полна со луѓе кои загрижено и со плашливи очи гледа-
ат што сѐ се случува околу нив. Сите тие како да се прогонети од непријате-
лите на Коста Рацин. На сцена Марија, Апостол, Киро Попадичето, Ангели-
на Николиќ)  
 

ГЛАСОТ НА КОСТА РАЦИН 
 

(Гордо. Кон сите) 
 

„А тука – зошто паднав јас 
зошто ме куршум пронижа 
зошто ме земја притисна –  
за кого лудо загинав?“ 
 

МАРИЈА 
 

(Веднаш по Гласот на Коста Рацин. Кон сите) 
 

Леле колку ечи гласот во долината, 
колку ехо враќа планината 
во тивката квечерина, 
бар збор да речеше, 
бар глас да пуштеше, 
зошто!? 
 

АПОСТОЛ 
 

(Веднаш по Марија. Кон сите) 
 

Еј Митре, 
сети се на лозинката: 
три удари со камен на бука 
и одекнуваат прозвуците 
низ амфитеатарот на шумноговорите, 
како звукопис на довербата 
ехото страшно звучи, 
откако ќе се случи, 
а веќе се случи. 
 

(На сцената се појавува силуетата на Коста Рацин, која според висината мо-
же да се претпостави дека е тој) 

 

ГЛАСОТ НА КОСТА РАЦИН 
 

(Веднаш по Апостол. Кон сите) 
 

А продорен е гласот на Мино, 
сега кога ја тревожи мојата болка, 
еј сети се ој! 
Колку ноќе одекнува „Стој!“ 
  

КИРО ПОПАДИЧЕТО 
 

(Веднаш по Гласот на Коста Рацин. Кон силуетата на Коста Рацин. Кон сите) 
 

Само планината беше без можност за збор, 
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само совеста беше притаена, 
само вистината остана глува и слепа, 
додека одекнуваше болката, 
додека пиштеше последицата. 
 

АНГЕЛИНА НИКОЛИЌ 
 

(Веднаш по Киро Попадичето. Кон силуетата на Коста Рацин. Кон сите) 
 

Од бликната рана шумно истекуваш, 
во звуците што добро ги слушаш. 
И на што последно ќе се сетиш?! 
На збогувањето, 
на ветувањето, 
на невестата што не ја однесе, 
мајка да одмени, 
куќа да отвори. 
О, Солев, 
О, Рацин, 
О, Невен Пејко. 
 

АПОСТОЛ 
 

(Веднаш по Ангелина Николиќ. Кон силуетата на Коста Рацин. Кон сите) 
 

Гореа многу огнови 
во твојот немирен сон, 
сега ли треба да се сетиш 
дека љубовта те предаде, 
довербата те изневери. 
Не ги препозна чекорите 
околу твојата опсада, 
во заседа те внесе твојата слабост, 
оти беше опасно силен 
за да останеш жив, 
беше премногу сакан. 
Маж, 
премногу горд, 
премногу Човек. 
 

МАРИЈА 
 

(Веднаш по Апостол. Кон силуетата на Рацин. Кон сите) 
 

Не занеме гласот од желбата за ороз, 
туку од заговорот, 
од договорот... 
Зошто!? 
Кој стои зад оној мрак!? 
Кој го чека гласот, 
говорот на оваа тишина 
одговорот. 
 

(Се слуша силна музика. Моќна како да најавува дека нешто допрва ќе се 
случува. Ја кине душата. Сцената се затемнува) 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 90 

  

Трајче Кацаров 
 

 

ВАВИЛОНЦИ  

СПОРЕД ИСТОИМЕНАТА КНИГА НА СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ 

 

ПРОЛОГ 

ПОДРОБНОСТИ НА ПЕЈЗАЖОТ 

 

Кој што сака да стигне до селцето на Паскал, мора да измине пат од градчето до 

него. 

Патот се вие како змија. 

Никому не му е јасно зошто. 

Нема ниту планина, ниту карпи кои би можеле да му пречат. 

Ниту пак други препреки. 

Никој не знае зошто се вие. 

Сите велат: „Така е од памтивека.“ 

А зошто од памтивека, и тоа никој не го знае. 

„Така е од памтивека, служи како универзално оправдување  за сѐ она што не се 

знае, или не може да се објасни. 

Селцето на Паскал не е богато, освен што претставува единствен музеј на моти-

ки во светот. 

Уредник на музејската постановка е Паскал. Светот е полн со музеи во кои се 

изложени златни садови, мечеви, накити и слично на тоа. 

Музејот на Паскал е многу интересен. Сигурно многу луѓе од светот, сѐ би дале 

и сѐ би направиле, само да го посетат. 

Но, за да стигнат до него треба да ги поминат сите кривини по патот, а после и 

колците во реката... 

 

 

Сцена 1 

ПАСКАЛ КАКО ТЕЧНОСТ 

 

(Во собата седат еден покрај друг Паскал и Жена му. Во легените што ги има-

ат покрај нозете  ронат пченка и притоа разговараат.) 

Жената – Тече... 

Паскал – Си тече животот како надојдена река... 

Жената – Никој не ја прашува сака ли да тече, или не... 

Паскал – Никој не се интересира за желбите, погледите, за мнението. 

Жената – Откако те помнам Паскале, ти секогаш ја заземаш формата на она во 

кое живееш. 

Паскал – Пуста навика... 

Жената – Ако те налеат во лонче, лонче ќе си... Ако те налеат во леген, леген ќе 

си... ако те налеат во чашче за раќија, чашче ќе си... 
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Паскал – Човек на сѐ свикнува... 

Жената – Се прашувам ако истовремено те налеат во три форми, што ќе стане со 

тебе? 

Паскал – Еден ден ќе ме налеат во кратерот на некој вулкан па ќе видат кој е 

Паскал... 

Жената: Треба само да подригнеш 

Паскал: Ќе подригнам и тоа ептен јако, оган од устата да ми излезе... 

 
 

Сцена 2 

ПРВИЧНИ СУРОВИНИ 

 

(Застанат на плетот пред куќата на Паскал, Миро, неговиот сосед, гледа низ 

двоглед и гласно размислува) 

Миро: 

– Наутро во шест го крева, навечер во десет го спушта. 

И тоа во дворот. 

Знамето е наше, национално. 

Го крева и оди да ги храни кокошките. 

Зошто го крева и зошто токму знамето? 

Има нешто во тоа. Паскал не го крева и спушта за џабе. 

Има некоја далавера, ама на никому не му паѓа на ум каква е... 

Во селото откако Паскал почна со знамето горе-долу, никои ништо не работат 

освен што гледаат во дворот на Паскал... 

Колку повеќе гледаат, толку повеќе ништо не можат да видат и да разберат. 

А, Паскал стане ли шест часот го крева знамето и тоа се вее по цел ден во дво-

рот... 

Еден ден ќе почнат и другите селани да креваат и спуштаат знамиња во своите 

дворови... 

И тогаш селото ќе ни заличи на зградата на Обединетите нации... 

 
 

Сцена 3 

МЕСЕЧЕН БИЛАНС НА ЧУВСТВАТА 

(Паскал седи во дворот пред куќата на трупец и запишува во тетратка. Гласно 

ја изговара секоја запишана реченица) 

Паскал: 

– Од први до седми ги мразам ... 

Од седми до осумнаесетти не ги забележувам. 

Од осумнаесетти до дваесет и петти не можам да ги поднесувам. 

Од дваесет и петти до триесет и први ќе ги удавам во капка вода. 

Билансот на чувствата зависи од месецот 

Во Август ги мразам три дена помалку 

Во Јануари од први до дванаесетти не ги забележувам, а од дванаесетти до кра-

јот на месецот ќе ги удавам во капка вода. 
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И во Февруари е исто. 

И во Април и во Мај и во Јуни 

Соседите ми се многу добри. Постојано ги организираат моите чувства. 

Понекогаш можам да ги мразам цел месец, а понекогаш само два дена... Е тогаш 

ми е многу мака... Кога малку ги мразам се чувствувам како да имам грип, каш-

лам, ќивам, носот ми тече итн... 

А еве сега почнувам да ги мразам и возовите. 

Постојано задоцнуваат... 

Поради тоа и таа доцни. Одамна требаше да се врати од градот... 

Ама кај нас сѐ задоцнува. 

Социјализмот задоцни... Научно-техничката револуција и таа задоцни. Само што 

ги научивме жените да ораат, да копаат по полето, измислија трактори... 

Сексуалната револуција, таа пак, дали и ќе стигне некогаш. 

Екологијата исто така задоцнува. Кога ќе стигне во матичното ќе не регистри-

раат како луѓе од месечината... 

Сепак мора да признаеме дека секое доцнење има причина. 

Ете возовите задоцнуваат оти некој им ги краде шините... 

А без шини и јасно одбележан пат не се стига никаде, а и ако се стигне тоа ќе 

биде со задоцнување... 

(Влегува жената на Паскал со ѓум за млеко во рацете. Уморна е. Седнува на 

трупчето  до Паскал. Се оплакува) 

Жената – Трет пат ми го враќаат млекото. Ниска му била масленоста. 

Паскал – Многу јасно. Во денешно време на кој му е висока масленоста. 

Жената – Едно време маргарин стававме во него. Сега велат маргаринот е отров. 

Паскал – Абе се изродија многу научници. Ајде сега стави отров во млекото за 

да му се крене масленоста... Тешка ситуација. 

Жената – А и оние пак, од пунктот, ја мерат масленоста, не бива, тие ќе го пијат 

млекото. 

Паскал – Ќе треба да се фати друг пат... 

Жената – Во Eвропа веќе и кравите ги пасат со комјутери. Притиснеш ентер и 

еден куп крави пред тебе. Воедно и пасат и млеко даваат... 

Паскал – Има масленост да не можеш ни капка вода да ставиш во него. 

Жената – Само што ќе капнеш, капката отскокнува ако не внимаваш може и око-

то да ти го извади... 

Паскал – Ете гледаш во Европата има решение за сѐ... 

Жената – Какво е решението за масленоста? 

Паскал – Повеќе нема да го мешаме млекото со вода... 

Жената – Слушај Паскале, секој треба да си ја гледа својата работа. Нашата е во 

млекото да ставаме вода, а нивната е да ја мерат масленоста... Ако им е ниска, 

тоа е нивна грешка... Нека бараат други инструменти... Барем кај нас за сѐ има 

лек и инструменти... 
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Паскал – Имаш право, само не заборавај дека овде јас мислам... 

Жената – И смисли како да го окопаш лозјето... Срамота е бе Паскале... Цело се-

ло ги окопаа лозјата, само нашето плевел колку сакаш... Веќе го цртаат на нацио-

налната карта како Амазонска прашума... 

Паскал – Нека го цртаат, јас лозјето не го копам. 

Жената – Амам бе Паскале, дај барем јас да го средам, онака по женски, дома-

ќински. 

Паскал – Нашето лозје нема да се копа и точка. 

Жената – Срамота е бе Паскале... 

Паскал – Како да го копам кога во него сум закопал три тона армирано железо. 

Она што го украдовме кога се растураше Металскиот завод... Се искилавив влеч-

кајќи го, а сега ти ме тераш да го изнесам на бело видело. И кој видел фајде од 

лозјето. „Винопром“ ќе ми го откупи грозјето за три центи помалку од лани, а 

парите ќе ни ги дадат на „куково лето“... А железото си е железо. Кога ќе му дој-

де времето ќе го продадеме и ќе си направиме нова куќа... 

Жената – Морам да ти признам дека тоа што немаш школо не ти смета сериозно 

да мислиш... 

Паскал – Ееее... Утре е Нова Година, прасето е заклано, крвавицата направена, 

снегот не престанува да паѓа... Ела да ме бакнеш. 

Жената – Паскале зарем среде бел ден? 

Паскал – Не ме гледај, туку, бакни ме... Зошто за сѐ треба по стопати да ти 

повторувам... Ајде бакни ме! 

Жената – Паскале ако не ти е арно, да викнам лекар? 

Паскал – Не можеме ниту да се бакнеме како луѓе... Нели гледаш навечер по 

телевизијата како се бакнуваат... Бавно-полека. Едно приближување на усните 

трае триесет секунди... Се приближуваат бавно како кога се закачуваат една за 

друга космички летала... Сосем малку се допираат... Да не ти го опишувам она 

што следи... А ти си отворила уста небаре ќе ме јадеш... И зошто ги затвораш 

очите? 

Жената – Сакаш да те гледам... 

Паскал – Не, не подобро затвори ги... Всушност и ти не си виновна кој ќе те на-

учи. Кај нас полесно е да добиеш шлаканица отколку бакнеж... И кој денес се 

бакнува, освен политичарите и мафијашите... Бакнежот излегува како добра при-

лика да се скрие ножот што сакаш да му го забодеш во грбот на партнерот... 

Жената – Паскале вака ли сакаш да ги направам усните? 

Паскал – Поарно да заборавиме на бакнежи... Донеси леген со топла вода да си 

ставам нозете внатре... 

(Му става леген со топла вода пред нозете. Паскал ги става нозете во легенот. 

Мисли и говори)  
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Сцена 4 

ЖИВОТ НА МАЛИ ГОЛТКИ 

(Ги држи нозете во леген, мисли и говори) 

Паскал – Ескимите можат да различат дваесет и три вида на снег. А ние започну-

ваме да не ги разликуваме мајките од татковците. Одамна сме за врзување, само 

многу сме, па нема толку долго јаже... А можеби е тоа оти сакаме да го испиеме 

животот на две голтки... Многу сме жедни... А животот се прима со мали голтки. 

Секој ден по малку, кротко, смирено како што пчелата го прима цветниот прав 

за да го претвори во мед... Нешто треба да се измисли... Едно е јасно, со работа 

ништо не бива... Ете мравката живее месец-два, а царицата што не работи ниш-

то, живее сто години... 

Жената – Значи според тебе Паскале, со работа не се постигнува ништо... 

Паскал – Ете во музејот на восочни фигури Мадам Тисо, нема работници, руда-

ри... 

Жената – Немој Паскале, немој сега да посакаш да бидеш восочна фигура. 

Паскал – Зошто да не. Секој си мечтае. Некои сакаат да го пронајдат телефонот, 

некои да бидат космонаути... Ете јас сакам да сум восочна фигура. 

Жената – Во Лондон. Во знаменитиот музеј каде што од восок се направени сите 

славни личности? 

Паскал – Восок можам и самиот да набавам. Ќе наредам три коша со пчели. Ќе 

го исфрлам медот, ќе го соберам восокот и ете ти за еден Паскал... Тие само да 

сакаат да ме примат... 

Жената – Да те примат? 

Паскал – Само да ми дадат едно мало место помеѓу Џорџ Буш и Черчил... Може 

и зад нив... 

Жената – Како и да е, со работа нема да биде... (излегува.)  
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Анита Ангелевска 

 

 

ПОХВАЛА НА СВЕТИТЕ ЧЕТИРИЕСЕТ МАЧЕНИЦИ 

НАПИШАНА ОД КЛИМЕНТА – текстолошка анализа 

 

Ова слово е едно од најретко среќаваните, а бидејќи во сите три преписи 

стои името на св. Климент во насловот, неговото авторство е неспорно. Сите 

преписи се од јужнословенска редакција. Два од преписите се чуваат во Хилен-

дарскиот манастир (№ 444 и 485), а третиот е пронајден во манaстирот Хопово, 

Фрушка гора, а денес се чува во Патријаршиската библиотека во Белград, № 282. 

Четириесетте маченици се страдалници за верата. Местото на нивното мачениш-

тво бил градот Севастија (Арменија) во 320 година, во времето на императорот 

Ликиниј (307-324). Тие биле измачувани од пратеник на императорот Ликиниј и 

удавени во студеното езеро. Еден од четириесеттмината останал жив, но кај ба-

њата паднал мртов. Еден од стражарите ноќта видел како се спуштаат венци над 

главите на страдалниците: „...А еден, откако се откажа, избега во бањата и 

кога се допре до топлото (Легендата кажува дека мачителите покрај леде-

ното езеро направиле топла бања за да ги соблазнат христијаните да се от-

кажат од верата и да можат да се стоплат), се стопи како мраз и се изгу-

би, и наеднаш од небо ги осветли неискажаната светлина и студот им по-

мина во топлина. И од небото се спуштија венци на нивните глави, на број 

40...“1 Утредента, повторно продолжило мачењето, сѐ до нивната смрт, а потоа 

биле изгорени на клада. Остатоците од нивните изгорени коски, стануваат објект 

на особено обожување. Во 436 година сестрата на императорот Теодосиј Помла-

диот, Пулхерија, ги ставила коските во скапоцен ковчег. Најверојатно на св. 

Климент му било достапно барем едно сознание за мачеништвото на четириесет-

мината, преведено во Х век. Текстови за нив се среќаваат и во Супрасалскиот 

зборник. Во словото св. Климент Охридски му посветува повеќе простор на ма-

чеништвото. Похфалата е лесно редуцирана, а финалното поучение, карактерис-

тично за некои Светиклиментови творби, е сведено на еден пасус.2  

Св. Климент и во ова слово ја користи средновековната библиска симбо-

лика, овој пат тоа е семантичката вредност на златото. Тоа е симбол на „нешто 

скапо и белег на божествена светлина. Затоа се употребува во многу споредби, 

кога со него се споредуваат духовни вредности...“3, како во овој цитат: „Тие со 

ликот и со убавината беа како еднородни, а со верата и со љубовта се спле-

тоа како златни ѓердани, а со една мисла се поддржуваа еден со друг...“ 4 Во 

овој контекст би можеле да ја напоменеме и симболиката на бројот 40, која „се 

среќава во Библијата, како број на казната (за време на потопот врне 40 дена и 

40 ноќи), но и на наклонетоста – милоста Божја)... Во новиот завет се оформува 

како број на молитвата, постот, покајувањето и заедно со тоа надежта за очисту-

                                                 
1 Климент Охридски – похфали и поуки, приредила Радмила Угринова-Скаловска, Скопје, 1996. стр.99. 
2 http://www.promacedonia.org/zv/zv3_3.html: Кл. Иванова, Св. Николова, съст., ред. и н. ком. Тържество на 

Словото. Златният Век на Българската Книжнина,Летописи, жития, богословие, риторика, поезия. Агата - А, 
София, 1995. 
3 Петканова.Д. Средновековна литературна символика. Софиᴙ. 2000, стр.40. 
4 Климент Охридски – похфали и поуки... стр.97.  

http://www.promacedonia.org/zv/zv3_3.html
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вање од гревовите и за живот.“5 Наративот за 40 маченици го претставува токму 

тоа. Св. Климент користи уште еден востановен средновековен симбол лилјанот, 

кој што се врзува за Богородица и непорочноста на светците6, споредувајќи ги 

40 маченици со миризливи лилјани.    

Словото за 40 маченици св. Климент го гради врз библиска литература, 

Псалмите, Откровението, Мудрата Сирахова книга, Евангелијата по Лука и Ма-

теј. Празникот на светите 40 маченици е длабоко присутен во верувањето на 

словените особено на балканските простори. Овој празник, особено бил почиту-

ван во Средновековието. Во балканските религиозни верувања (македонските и 

бугарските особено) претставата за 40 маченици се трансформира во младенци, 

така што овој празник е познат и како младенци. Ова слово е познато во три пре-

писи, во Зборник од XVI век, во Панегирик од 1598 година и во Аверкиевиот па-

негирик од 1626 година. Го издава Лавров, во Новое похвальное слово Климента 

Словенского. Известия ОРЯС, З, 1898, кн. 4, 1086 -1109, 1335-1336;  Климент 

Охридски. Цит. съч., I, 511-524 (со археографски белешки и коментар) и Сава 

Хиландарец во: Rukopisy a starotisky Chllandarske, Vеstnik kral. Česкe spolecnosti 

nauk. Trida lilosoficko-historicko-jazykozpytna, VI. Praha. 1897, cтp. 52. № 211, а го 

превел Ласков: Похвално слово на 40 мъченици, написал Климент. Църковен 

вестник, XIX, бр. 20, 18.V.1918, 154-156 и  Бончев: Похвално слово на 40 мъче-

ници, написал Климент, 90 - 93, препечатeнo вo: Стара българска литература, 2, 

118-121; 323 (сo коментар и археографски прикази – Куев).  

Ова слово и покрај фактот што е едно од најретко среќаваните Светикли-

ментови слова, сепак ги прифаќаме мислењата на истражувачите околу момен-

тот на неговото авторство (во сите три преписи стои името на св. Климент во 

насловот).  

Еден од значајните факти за ова слово во еден поширок контекст е 

постоењето на значајната битолска традиција и присуство на мотивот во битол-

ско, како во фолклорните, така и во еден од највредните современи македонски 

романи, „Црквичето“, од битолчанецот Владимир Костов.    
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Ива Димовска 

 

 

ХУМАНИЗМОТ НА ТОМАС МАН: 

МИТОЛОГИЗМОТ И БОРБАТА ПРОТИВ  

НАЦИСТИЧКАТА ИДЕОЛОГИЈА ВО  

ЈОСИФ И НЕГОВИТЕ БРАЌА 

 

За време на бурните години по крајот на Првата и пред почетокот на 

Втората светска војна, Томас Ман, во тој момент еден од најпознатите и најцене-

ти германски автори, почнува да работи на едно од најзначајните дела, не само 

во неговата лична кариера туку и во целокупната историја на германската кни-

жевност – тетралогијата Јосиф и неговите браќа. Составен од четирите тома, 

Приказните на Јаков (објавен во 1933 година), Младиот Јосиф (1934 година), 

Јосиф во Египет (објавен во 1936 во Виена) и Јосиф хранителот (објавен во 

Стокхолм во 1943 година), обемниот роман на Ман првпат е објавен како една 

целина дури во 1948 година, под насловот Јосиф и неговите браќа. Ова дело, на 

кое Ман бил активно посветен во текот на повеќе од шеснаесет години, е почна-

то во 1925 година во Минхен, продолжено во 1933 година во Швајцарија и во 

делови од Франција, за конечно да биде довршено во 1943 година во Калифор-

нија. Тоа означува една значајна фаза во неговото креативно творештво, за вре-

ме на која сеприсутноста на историските настани го поттикнала да заземе цврста 

позиција во однос на неговите политички ставови, оттогаш присутни не само во 

рамките на многубројните есеи туку и во неговите книжевни дела.  

На прв поглед може да се чини дека неговата книжевна обработка на жи-

вотот на младиот библиски јунак Јосиф, односно на „оваа древна тема од зората 

на човештвото“, нема никакви допирни точки со специфичните политички окол-

ности на историскиот миг и дека, сосема напротив, свесната употреба на митска-

та граѓа го означува обидот за бегство на Ман од ужасните историски околности 

(Mann, 1943, 7). Но, значењето на митологизмот во комплексните романи на 

Ман не може да се сведе на ваквото еднодимензионално објаснување. Ман во 

повеќе наврати и во различни фази од своето творештво посегнува по митот, 

постапка која во неговото дело никогаш не може да се сведе на едноставното 

бегство од историјата. 

Притоа, постои одредена разлика при односот на Ман кон митот во раз-

личните фази од неговото творештво. Неговите порани дела, иако се фокусираат 

на непосредната историска реалност (првенствено на ниво на приказната), се ис-

то така длабоко втемелени во модернистичката практика на митологизирање, но 

во нив Ман зазема поинаков однос кон митот во споредба со оној што е специ-

фичен за Јосиф и неговите браќа, дело од неговото подоцнежно творештво. Па 

додека „демонската поврзаност со митското“ или „деструктивното влијание на 

митот врз ранливиот модерен дух“ се карактеристични за делата како Смрт во 

Венеција и Волшебниот рид, а потоа и Доктор Фаустус, Јосиф и неговите бра-

ќа значително се дистанцира од овие дела преку „утешителната визија на леку-

вачката моќ на архетипот“ (Von Rohr Scaff, 1990, 177). Како што потенцира и 

Мелетински, „во Јосиф и неговите браќа Томас Ман ги задржува хуманистички-

от оптимизам и надежта во поправедни човечки односи како резултат на опште-
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ствениот напредок, го хуманизира митот и го спротивставува на нацистичкото 

‘митотворештво’“ (Мелетински, 2002, 366). Се чини дека создавањето на ова де-

ло во најбурните години на модерната европска историја го поттикнало Ман да 

заземе пооптимистичка позиција и да ја „историзира“ митската граѓа како свое-

видно орудие во борбата против нацистичката злоупотреба на митот. Ситуација-

та е уште поинтересна ако се земе предвид веројатно последното значајно дело 

на Ман, Доктор Фаустус (1947), чијшто главен јунак, композиторот Адријан 

Леверкин, често се толкува како „инкарнацијата на германската историја“ и 

„алегорија на Германија“, што „си ја продава душата на ѓаволот“ за време на по-

демот на нацизмот (Schonfield, 2006, 280). Многумина сметаат дека ако Јосиф и 

неговите браќа ја означува „светлата фаза“ во творештвото на Ман, каде што 

спојот на митот и историјата дејствува како основата на неговиот хуманизам и 

надежта во продуктивната иднина, Доктор Фаустус го означува згаснувањето 

на таа надеж, при што, повторно, митот ја носи централната улога преку која се 

остварува ваквата промена (Schonfield 2006, Von Rohr Scaff, 1990).  

Посебната положба на митологизмот во модерната книжевност и негова-

та функција како своевиден инструмент на отпор против нацистичката идеоло-

гија (не само во делото на Ман) се две прашања што се директно поврзани со 

проблематичниот и амбивалентен однос на „митското“ и „историското“ во мо-

дерниот роман. Оттука, за подобро да се разберат нивната позиција и нивното 

значење потребно е да се разгледаат некои од клучните одлики на „поетиката на 

митологизмот“ во модерната книжевност на XX век, и самата втемелена врз 

многубројни противречности. 

Поетиката на митологизмот, според Мелетински, е карактеристична по-

стапка за модерната книжевност од ХХ век, што највпечатливо се манифестира 

во романот. Сепак, имајќи предвид дека самата „книжевност била оформена од 

наративното повторување на митските обрасци“, истовремено може да се заклу-

чи дека митологизмот, на еден или на друг начин, отсекогаш бил дел од настану-

вањето и историјата на книжевноста (Hartwich, 2002, 153, цитирано кај Robert-

son, ed.). Поинаку кажано, и покрај нагласената обнова на митската поетика во 

романите на XX век, митот отсекогаш бил дел од книжевноста, без разлика на 

формите и облиците во кои се појавувал – од фолклорот, бајките и еповите, па 

дури до традиционалниот европски реалистичен роман.  

Голем број автори, меѓу кои и Кук, Мелетински, Леви-Строс, Лукач, сме-

таат дека развојот на книжевноста е одреден од нејзиното навраќање и оддалечу-

вање од митот, или од она што Мелетински го нарекува „истовремено зачувува-

ње и надминување на митологијата“, изразувано со различен интензитет во раз-

лични епохи и жанрови (Мелетински, 2002, 339). Ваквиот амбивалентен однос 

помеѓу митот и книжевноста е особено изразен на повеќе различни нивоа во мо-

дерниот роман, во чиишто рамки истовременото повикување и негирање на ми-

тологијата резултира со паралелното одвивање на процесите на ремитологиза-

ција, односно, свесното користење на митолошки обрасци; и демитологизација, 

свесната деструкција или барем дестабилизација на истите обрасци. 

Делото на Томас Ман е само еден меѓу многуте примери за реактуализа-

цијата на митските обрасци и мотиви во германската модерна книжевност. Но 

обновеното враќање кон митот не е карактеристично ни само за истакнатите 

претставници на германската книжевна и филозофска сцена, туку е изразено и 

во делата на водечките идеолози на нацизмот. Свесен за фашистичките тенден-
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ции за преземање на древните митови и сведување на нивната комплексност во 

еднодимензионалната приказна за „единственоста, посебноста и надмоќноста на 

една раса и на еден народ“, Томас Ман им се спротивставува на фашистичките 

закани со своето поимање на митот како израз на најдлабоките и најсуштински-

те црти на човештвото, содржани во универзалноста на типичното и општочо-

вечкото (Bekić: „Tomas Man i njegova tetralogija Josif i njegova braća“, цитирано 

кај Man, 1990, IV, 632). Притоа, тој со неверојатна раскажувачка иронија го упо-

требува истото средство што заземало централно место во пропагирањето на фа-

шистичките идеи, имено митот. Во однос на своите намери и за позицијата која 

митот ја зазема во Јосиф и неговите браќа, Ман пишува 

[н]ачинот на кој ова дело се повикува на митот е сосема различен од од-

реден современ начин на служење со митот: оној злонамерен и антиху-

манистички начин чиешто политичко име е добро познато. Конечно, збо-

рот ‘мит’ има лоша репутација денес – треба само да помислиме на насло-

вот што „филозофот“ на германскиот фашизам, Розенберг, учителот на 

Хитлер, му го има дадено на својот злобен манифест: ‘Митот на ХХ век’. 

Толку често, во последните децении, митот беше злоупотребен како 

средство во опскурната контрареволуција, што еден митолошки роман 

како Јосиф на прв поглед неизбежно го разбуди сомнежот дека неговиот 

автор го следи срамниот тек. Овој сомнеж мораше да биде отфрлен би-

дејќи, кога добро ќе се проучи, лесно ќе се забележи процес сличен на 

она што се случува за време на битка кога одземениот пиштол е свртен и 

насочен против непријателот. Во оваа книга, митот е одземен од фашис-

тичките раце и хуманизиран до последните можности на неговиот јазик – 

ако идните генерации сметаат дека е значаен по нешто, тогаш сигурно ќе 

ја нагласуваат оваа негова одлика (Man, 1943, 21). 

 

На тој начин, неговото навраќање кон „библискиот материјал што како 

poeta doctus го поврзува со митологиите на древните светови има и своја „стра-

тешка“ заднина: темите и мотивите што ги црпел од историјата на религиите и 

митологијата се симбол на силното спротивставување на „политичката и инте-

лектуалната ситуација што била дефинирана од развојот на германскиот фаши-

зам“ (Hartwich, 2002, 151, цитирано кај Robertson, ed.). Синтезата на митското и 

историското, што се остварува преку комбинацијата на разновидните митолош-

ки и религиски традиции, чиешто испреплетување е во рамките на ликовите, те-

матските мотиви, структурната организација, е основата врз која се потпира ху-

манизмот на овој роман. „Историзираниот мит“ и „митската историја“, преку 

кои поединечното и индивидуалното ги трансцендираат своите граници, а опш-

тото и универзалното ја добиваат својата смисла преку претопувањето во кон-

кретното, ја прикажуваат севкупната општочовечка поврзаност врз која Ман го 

гради новиот и надежен хуманизам. Во оваа смисла, „целта на Ман е повторно 

да ги открие безвременските типични или митски квалитети на човековата психа 

како основа за уверување на исплашената цивилизација дека има реални шанси 

да ја спаси модерната историја“ (Von Rohr Scaff, 177). При постигнувањето на 

оваа цел, прашањето за меѓусебниот однос на митот и историјата, односно мит-

ското и историското поимање на времето, врз чијашто синтеза Ман го креира 

својот хуманизам, е еден од најзначајните аспекти на ова дело.  
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Симона Петровска 

 

 

ПОЕТОТ КАКО ДЕМИЈУРГ ВО ЕДНА ПОШИРОКА  

АРХЕТИПСКА СЛИКА ПРЕКУ СТИХОВИ ОД  

СВЕТА ПЕСНА НА АНТЕ ПОПОВСКИ 

 

Соочувањето со големото и мајсторско поетско дело Света песна на Ан-

те Поповски значи откривање на неговиот сопствен поетски код, но и уште по-

натаму преку мета-јазикот во неговата поетика, соочување со неговата лична 

книжевна херменевтика. 

Од почетокот до самиот крај на Света песна, Анте Поповски преиспиту-

ва универзални и вечни прашања за постоењето, за животот и смртта, за бесмрт-

носта, за среќата и страдањето. Архетипот, симболот и митот се дел од една ко-

лективна мисла и ги содржат претставите на човекот од праисконско време, сѐ 

до денес. Меѓу сите нив, ќе ги изделам симболичките претстави во чии манифес-

тации, доживуваат трансформација. Ваквите симболи и архетипови имаат ритуа-

лен карактер. Тие играат улога на спроводници на мислата од нејасно во јасно, 

разбирливо и реално. Така стануваат градители на историјата. А историјата е 

знаеме меморија, писмо, запис. Значи реалноста се случува во моментот на запи-

шување или изговарање.  

Оттука неоспорно е дека поетот е демијург. Тој е медиум меѓу овој свет 

и другиот невидливиот и недосеглив свет. Според Платон, поетот добива тво-

речко вдахновение по вертикалната линија. Поетот го насетува тој свет и ја спо-

делува вистината до која што ќе успее да досегне. При тоа го жртвува и својот 

сон: 

„Ние не смееме во ни еден миг да се ослободиме и оттргнеме од имаги-

нацијата, и да се залажуваме дека постои реалност без соништа. Хартија-

та е предавник на соништата. Таа ги растајнува нештата. И оној миг кога 

ќе се стави зборот на хартија, тој веќе не е на сонот, на имагинацијата, 

тој е еден заеднички збор на колективот, на времето, на одминатото“. 

(Krste Naumovski. "Dr Ante Popovski - Portret". Onlajn video klip. Youtube. 

през: мај, 2015) 

Жртвувајќи се, Поетот бидува трагичен јунак насреде сопствените стихо-

ви и творечкиот чин. А, во стиховите пак постои единствено лирскиот субјект 

којшто го создава поетот и при тоа со особено внимание на симболиката, а не-

свесно исцртувајќи му архетипски елементи го поставува во ред хаотичниот 

простор од знаци и гласови. И тој, лирскиот субјект, во Светата песна на По-

повски бидува културниот јунак од митолошките епови или пак религиозен лик 

од христијанската религиозна мисла: Исус, Прометеј, а особено Адам претставу-

ваат архетипска претстава на трагичен јунак кој е поголем од нас (обичните лу-

ѓе), но помал во споредба со случајот, среќата, околностите, Бог итн. Како што 

вели Р. Ивановиќ: 

„Лирскиот субјект е homo viator. Тој со невообичаена леснотија се движи 

низ просторите на сопствената интима, но и во пределите на митологијата, исто-

ријата, Библијата, само за него познати простори и времиња. При тоа, неговата 

„точка на гледање“ ја збогатува со несекојдневно страдање и трагично чувству-
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вање на животот, што меѓу другото, се гледа во трикратниот процес на хибриди-

зација: 1. хибридизација на културите, 2. хибридизација на јазикот и 3. хибриди-

зација на жанровите“. (Ивановић, „Велики поредак песниковог бића“. ucim.edu. 

430. през: мај. 2011.)   

Во Света песна се забележува интенционално, непроизволното поместу-

вање на лирскиот субјект од  ликот на Адам кон некој што нема име: Тој.   

Така меѓу Земјата не љуби зборови и Зборот. Патријархот, тој: 

„[с]е засолна во пештера 

отаде сите мориња 

и тука го листаше 

големиот молитвеник со псалмите 

кои проповедаа светови 

отаде видливото.“ (Поповски, 2003, 63)        

Тој, кој како оддалеку да ги привикнува зборовите во едно пригушено 

ехо. Во овие стихови, се откриваат можеби најголемите „тајни вистини“. Поетот 

е Тој којшто ги насетува нештата, без да ги именува. Така, овие стихови немаат 

наслови, ами се чини се припиваат до останатите стихови. Тие ги објаснуваат 

симболите и архетиповите најблизу, интуитивно и интимно. Тие поврзуваат све-

тови. Ги поврзуваат пеењата во еден незабележлив, хармоничен след. 

И во следниве стихови, како да излегува пред очи сликата, кога во својот 

дом, со перото во раката, се задржува за момент размислувајќи и така се наоѓа 

затекнат: 

„Загледан во сопствените раце и прсти, 

вниманието му застанува 

врз згрчениот, вкочанет и вудве свиткан 

мал прст на неговата Лева Рака. 

Тој тоа го гледа и помислува: 

крајот веќе поодамна начнал...“ (Поповски, 2003, 157) 

Прашувам, како инаку би знаел, за нештата кои го опкружуваат, ако не 

се загледа, прво во себеси и како би знаел за другите битија ако не го познава 

своето? Секогаш тргнувајќи од себеси, и кога зборува и кога молчи, нештата ги 

поистоветува со својата душа: 

„Знаеше Тој за себеси дека е само облик 

сличен на многу други и бесконечно поинаков 

од сите (...) 

Знаеше тој многу други нешта...“ (Поповски, 2003, 251/252) , 

но многу нешта и не знаеше, многу прашања чекаа да бидат одговорени, меѓу 

другото и: 

„Зошто толку многу 

земјата се плаши да остане сама? 

Зошто се плаши да остане без човекот?“ итн. (Поповски, 2003, 252) 

Стравот е фундаментален двигател на животните процеси на човекот. 

Околу тоа се сложува и антропологијата и психологијата. Но, поезијата на По-

повски, според Кристина Николовска, го победува стравот. Таа вели: 

       „Мислам дека таа веќе тоа го стори, го стори храбро, најхрабро и итро 

што може. Поезијата на Анте расчисти со „стравот“, оти вели: „Стојам 

пред благороден предизвик: на стравот да му возвратам со – песна! Стра-

вот е постар од песната, но во тоа е и големата предност на животот кој 
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го бранам: сѐ што имав го завештав нему, сѐ што можев направив за него и 

сосем природно е јас да го бранам а не неговата сенка“. (Николовска, 

2006, 41)1 7 

Прибегнувањето кон архетипот или прасликата е еден вид на задржување 

на удобноста во познатото. Затоа од мислите на луѓето први несвесно изблику-

ваат познатите архетипови и симболи. Во овој контекст одговорот се наоѓа ток-

му во „читањето на празнините“, во слушањето на тишините, на „тој простор 

меѓу два збора“, кои Николовска ќе го нарече „свето место“ (Николовска, 2006, 

33)“. Тука го слушаме „виштењето“28на „тие оседлани коњи“, фучењето на „тие 

бели ветрови со црвени гриви, / на кои јаваат потомствата на историјата“ (По-

повски, 2003, 319).  

Така, се создава слика налик на духовите од „Валпургиската ноќ“ во „Фа-

уст“, налик на народните балади со фантастични елементи, налик на едно далеч-

но време кога Космосот се создаваше од Хаосот. А звуците се налик на тие вет-

ришта и налик на морничавото ѕунење на мечовите на бојното поле во Троја. От-

тука пак, до водата страшна под Стерната на Марко Крале во интерпретативните 

стихови на великанот Блаже Конески во чиишто стихови асоцијативно се поја-

вува стравот како длабоко, човечко и интимно чувство.  

Така, Бодлеровски – силно во синестезична напрегнатост во стиховите, 

преку сите сетила, се насетува стравот. Таква е оваа Антеова поезија:  како син-

креза на уметностите, како синкреза на реалното и нереалното, на видливото и 

невидливото, на чувственото и рационалното: 

„По сè она што го слушаше и гледаше 

Тој постапно осознаваше дека тука, во Долината, 

зборовите, сами по себе, ништо не изразуваат 

и дека нивното битие е - 

човекот. Сам зборот не е надарен 

на стеблото кое догорува во огнот 

да му го опише вкусот на неговите први плодови...“  

(Поповски, 2003, 351) 

Тука е поетот, којшто запишува за да се запомни. Тука е Раката за да ги 

преземе зборовите и да ги реализира во една низа со значење, со смисла и со 

суштина. Секој збор му припаѓа на определен контекст кој поддржува определен 

архетип или симбол, и се движи во насока на негово надополнување, пополнува-

ње, обликување. Еден личен говор во граматичко прво лице открива посебна 

состојба во која се наоѓа „кажувачот“, во меѓусостојба, која ги дели умот со за-

умното: 

„Се будам од невидлиото 

од каде го црпам својот говор 

и ги восфалувам моите горди монаси 

кои ги извадиле птиците од илуминациите 

на нашите древни ракописи 

                                                 
17Стиховите К. Николовска ги цитира од Две тишини на А. Поповски, 2003, 30. 
28Овој поим го употребуваме со цел да ја доловиме лексиката која Поповски ја употребува. Важно за нас е 

што тој збор го црпи од најраната детска меморија поврзана со родното Лазарополе, а видовме дека 
асоцијациите на детството се важни за поетовото творештво и за создавањето на сопствените 

архетипови. Извор: Krste Naumovski. "Dr Ante Popovski - Portret 2 del". Onlajn video klip. Youtube. през: 

мај, 2015 
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и сега како печат 

живи ги носат на своето рамо.“ (Поповски, 2003, 397) 

Симболот на птицата-душа преку зборот пак, достигнува до ѕвездите: 

„Каде се нашите пријатели, прашува Тој, нашите другари 

каде се? (...) 

Одеше тој накај оние што отпатувале 

и постојано преповторуваше: Доба е кога е неопходно 

да му се додаваат ѕвезди на небото: sidera coelo addere.“  

(Поповски, 2003, 484) 

Во стиховите поетот речиси се простува од читателот, од светот, од пис-

мото, од себеси. Во еден свој есеј, повикувајќи се на источната филозофска мис-

ла, Поповски пишува: „Крајот на смртта е – животот“ – се вели во древните ве-

ди. (...) Сѐ е бесконечен тек, мена, бескрајно кружење. Во величенствениот кос-

мички календар не постои крај. Така, индиската филозофија нѐ воведува во ира-

ционалното, заумното. “ (Поповски, 1991, Меѓу животот и знаците, 258) 

Созревањето низ девет илјади осумдесет и пет стиха за Поповски значи 

соединување на животворните енергии и себе-ослободување. 

Поетот – демијург, којшто ќе се обиде да ги поврзе најдалечните верти-

кални точки на универзумот, кој ќе обелодени големи вистини и ќе сокрие уште 

поголеми, ќе остави зад себе монументално и грандиозно поетско остварување. 
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Милица Димитријовска-Радевска 

 

 

„УСТА НА ЈАВЕТО“ ОД РАДЕ СИЛЈАН ПОЕТСКА МЕТАФОРА ЗА 

ЧОВЕЧКОТО ДОСТОИНСТВО И РИЗНИЦА НА ГЛАСЕЖИ НА БИТОТ  

 

Кога баба ми ќе се налутеше велеше, не туку ломоти, не плапоти штого-

де. A мудриот мудроста од срцевината на зборот ја вознесува. И устата на јавето 

како синтагма  во поетскиот дискурс на Раде Силјан раздиплува поетски снови-

денија за нашата непрокопсаност, за нашето безиумие, за многу често изгубени-

от намуз во време скудно и водовричаво. Поетот Раде Силјан во духот на народ-

ната традиција ја допева неиспеаната песна на своето време. Користејќи ги збо-

ровите-мониста од ќостекот на исконот, пред себе го има на ум односот на пое-

тот кон поезијата, односот на поетот кон јазикот, кон историјата, кон минатото и 

сегашноста. 

Во шесте циклуси – „Ноќ бескрајна“, „Записи“, „Лузни“, „Траги“, „Отво-

рени рани“, „Слики од животот“, поетот, на еден симболичен начин, е во потра-

га по хармонијата и целоста на едно човечко битисување. Kако и во другите сти-

хозбирки поетот Раде Силјан низ една препознатлива композиција тргнува од 

навестување на мотивот во проложната песна и кулминира со својот поетски 

вознес во завршната песна. И потоа... поетот Раде Силјан користејќи го најчесто 

дистихот, како поетска форма пред нашите очи ја отвора клучалката на совеста 

како во еден антички трагичен драмски еквивалент –трагедијата на поетот и пес-

ната, или улогата на поетот и песната, улогата на интелектуалецот денес. Пое-

тот на нашето време/ во шума од идеали/ ноќе скита. Тука во духот на еден ре-

несансен Данте Алигиери – бара духовна преродба – бара да ја премавне запур-

ничавата застоеност на духот, да го демистифицира молкот како коленичење, ка-

ко слабост на родот, како малодушно треперење на глувотијата на времето. Низ 

трагите на овој театарски концепт ја разбираме таа задлабочена потрага на пое-

тот Раде Силјан, во отворање на патиштата на духовното чистилиште. 

И потоа – ако си тргнал да станеш поет – громови и грмотевици нека се-

каат од душата. 

И потоа... Ноќ бескрајна – Молкот како антонимија на писокот, на тре-

вожните звуци на катадневието, на гласниот говор на тишината ја пее каденцата 

на неспокој. Растргнат меѓу сонот и јавето, меѓу реалноста и посакуваната ствар-

ност низ метафората устата на јавето/ во својата одаја сè ќе збере/ имплицира 

состојба на непомирливост, на историско паметење, песната е сабја дипленица 

за глуви луѓе во глуво време. Глувоста, глувотијата како и молкот се во опози-

ција со надежта, со ׳ртењето. Тие две лексеми ја носат епската димензија на 

пеењето на Раде Силјан. 

Во тој однос во триптихот за „Убавината, болката и радоста“ со елегичен 

тон пее за суштината на битот, за височините и убавините, за раздавањето, оп-

стојот во сенката на векот, за горчливото, за пелинот, за минливото, за рапавите 

светлини на паметењето. Тоа во еден библиски контекст е радоста на живеењето 

– „радувај се на црквите и манастирите/ во нив тишината вековна/ ги милува 

лицата/ на нашите будни светци“. Само чистиот дух, непорочен, излеан како 

миро во душата, само човекот кој во срцето гради храм од етички вредности, од 
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одлуки и зборови рамновесие е на вистинската страна на животот. 

Лагата, прелагата како калесница на неби часот, на непредвидливото, е 

интересен орнамент на исповедта на соочувањето со сопствената ранливост. 

Ноќта наспрема јавето се лицето и опачината на животот, две вистини, две ткае-

ници на кросното парадокс.  

Ноќеска сонував 

Разиграни коњи 

со големи уши 

И потковици од ружи 

А кога се разбудив 

Од сонот морничав 

Во огледалото на утрото 

Ја здогледав само сликата 

На мојата побелена глава.  

Во циклусот „Записи“ – низ песните „Кога ќе се разделат душата и тело-

то“, „Човек-кукла“ и „Портрет на поетот“ – го апострофира прашањето за одно-

сот поет – традиција, поет – интелектуалец, поетот растргнат помеѓу идеалите и 

заблудите. И тука како и во другите песни поетот е близок до народната тради-

ција, песната е ослободена од интерпункција, за да ѝ даде полет на мислата. Така 

стихот наликува на градина блажевина ослободена од сите забрани на есента, на 

времето што како сенка ни се прилепува на тилот, неумоливо потестувајќи нè на 

нашето време кое треба на терезија да го мериме и премеруваме ништо помалку 

или повеќе да не остане недомерено за гредата во ненаситното око 

„По многу темни ноќи/ ќе дознае ли некој/ дека ние бевме/ последни чу-

вари на зборот  

Човек-кукла/ слика на ова време/ жртва на молкот/ ситна песок брои..../ 

кротко јагне во забрането трло“. 

Во тој однос во песната „Портрет на поетот“ со сликарско мајсторство е 

врамено времето минато и времето сегашно, времето неумолив судија на нашата 

судбина, наречница, прокоба, вперен прст во окото зачудено што ги брои наши-

те неволности. 

„Пред него пожолтена слика на босоного дете... над него/ недопрени 

убавини/ во круг од идеали и заблуди“ 

Лузната е трага, лузната е болка неизбришан спомен, сврдел во градите, 

прокоба и претсказание 

„Наречниците ни претскажаа/ проштална идила со сегашноста/ 

Јунаците на нашето време/ на уво на спомени спијат“ 

Во циклусот „Траги“ Раде Силјан ја испева националната и културна ме-

морија – незаборавот. 

„Во одаја темна и северна/ срцата треперат силно/ а во скришни агли/ 

тишината тајни преде“.  

Поетот најчесто во песните се обраќа директно, без починка, не случајно, 

оваа форма мултиплицира колективна одговорност на сите рамништа. Неможно 

е да речете дека имате или немате културни вредности, ако на пример, не знаете 

за личности кои оставиле своја вредносна трага во историјата на народот. Пес-

ните посветени на Васко Ташковски, Павле Кузманоски, Боро Митриќески се 

примери не само на национални туку и универзални вредности. Затоа и во пес-

ната „Тагата и осамата“ потенцира на две состојби на духот: тага и осама – и 
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двете како друшки се ерозивно конотативни. 

„Тагата и осамата/ две овенати лица/ во утробата на ноќта/ ги бара-

ат своите чеда 

Пилиња тетерави/ очи празни/ во куќа полна гости/ книги непрочитани 

Тагата и осамата/ гушнати со темнината/ го преспиваат векот/ во 

скутот на лагата“. 

Во тој поглед е и примерот со тајниот јазик на смилевските ѕидари – во 

притаен молк тајната на потомците ја раздаваат. Реторичко прашање – кол-

кумина од нас го познаваат тој јазик или воопшто колкумина од нас знаат дека 

воопшто постои како јазик со своја структура. 

„Отворени рани“ – перипетија-песната е јатка-никулец на младо семе 

никнато во лудо време – допевање на пијанството, на заблудите – сега и тука, 

пијана радост/ заборавено минато/ лажна сегашност/ невидлива иднина/ пога-

на уста од нас сè зема. Како и во другите циклуси и тука оперира со лексемите 

– лага, тага, болка, заборав, наречници, клучар.  

Ако болката / на јаве те следи 

Ако тагата/ во сонот ти се всели 

Побарај ги ангелите во детството да те вратат 

Ако зборот/ взори ја потпалува твојата глава 

Ако песната при живи те заборави 

Побарај ги наречниците/ приспивни песни да ти пеат 

Ако на сон/ змија лутица/ впазуви ти спие 

Побарај клучар за утрото 

Кон небото порти да ти отвори 

Маглини или јаве, прикази или здравец, соништа или чекор со себе си – 

Раде Силјан е неумолив во страста да се раздипли, да се заврзе повојот на лажна-

та сигурност и привидниот спокој. Токму одгласот на песната-идеја најимпре-

сивно е валоризиран во песната „Ако ја отпееме песната“. 

Ако ја отпееме / старата песна 

На разделба со јавето 

Во маглите со животот 

Со горчливи зборови 

Ќе посееме глотно семе. 

Тоа е нашата колнатија пее поетот/ тоа е нашата одговорност, тоа е на-

шата гласност пред молкот на битот. Пред врата камена/ Бдее во црнина жена – 

тој храм е нашето достоинство, како индивидуи, но и како клетки во јадрото оп-

стои, во срцевината на родот. 

За крај – срам или страв? – прашува поетот, вина или осуда, кој ни е ви-

новен? 

Црвот на срамот/ во нашите глави/ со векови клука 

Има уста полна сказни/ и глава со ѓаволски уши 

Црвот на срамот со векови нас не гризе 

Оти царство имавме/ а цар не крунисавме. 

Во духот на романтичарите Раде Силјан на песната ѝ дава современа ко-

нотација. Парадокс и иронија, можеби повеќе иронија во скутникот на одболува-

ни мечти. Можеби невозможното. – Подвиг сличен на Болен Дојчин – да се на-

прави подвиг суден – да се победи злото, да не му се даде на минливото самоза-

доволство полет, да се наврати водата на плодно поле, на ровка земја, на земјата 
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на деда Богомил, во духот на еден експресионизам како Рацин: 

„Последниот македонски гуслар 

Свири на гусла без струни 

Во татковината на молкот 

Место вино солзи пие 

Има очи на светец и памук душа 

Без раце/ без прсти 

За живот лажовен долго се крсти 

Последниот македонски гуслар 

Свири на гусла без струни“. 

Човекот-поет го носи на својот грб товарот да ја препознае вистината на 

постоењето, да ги разврзи сите замрсени конци на судбината, да има доблест и 

храброст да ја изнесе на панаѓурот на суетата својата горделивост и питомост, 

своите немири и сомнежи, своите боледувања, а читателот да биде Ангелина ко-

ја ќе го обвитка со девет лакти платно за да не се сруши при напливот на емо-

ции, интуиција, магијата на зборот. Со оваа поетска збирка Раде Силјан ја потвр-

ди големината на уметникот на секој збор на терезијата на творечкиот чин да му 

го даде достојното место и ништо да не остане во заборавот. 
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Златко Жоглев 

 

 

ДЕСЕТКА ЗА „ДЕКАЛОГОТ“: осврт кон книгата со драмски текстови 

„Декалог“ (Скопје: Силсонс, 2015) од Академик Владимир Костов 
 

Поводи 
Во годината кога Владимир Костов треба да наполни 86 години, можат 

да се најдат и бројни други поводи за чествување. Во продолжение ќе наведам 

само неколку позначајни поврзани со неговото творештво: 

- Свадбата на Мара, роман (1968, 1980, 1983, 1986, 1990 х 2, 2002) - 

50 години од првото издание.  
За мене, доволен и најважен повод за да се прави чествување на Акаде-

микот Владимир Костов е тоа што е тој наш современик, наш сограѓанин кој во 
своите дела ја овековечи Битола и нејзините жители.  

Минатата година изминаа 50 години од издавањето на првиот роман од 
Владимир Костов Лица со маски (1967.) 

Оваа година треба да се одбележи 50 години од издавањето на вториот 
роман од Владимир Костов, „Свадбата на Мара“ (1968), кој својата слава ја стек-

на после изведување на истоимената драматизација во режија на Љубиша Геор-

гиевски. 
Ако некој рекол дека од делата на Балзак може да се научи повеќе за 

француската историја и култура, отколку од делата на многу историчари од тоа 
време, слична мисла може да се примени и за Владимир Костов во однос на 

историјата и културата на Битола. Имено, од неговите дела може да се научи 
многу повеќе отколку од делата на многу историчари кои ја проучувале Битола. 

Посебен е Академик, д-р Владимир Костов, најпрво според квантитетот 
на продукцијата, а потоа и според наградите, што само по себе зборува дека, не-

говото творештво е висококвалитетно. Тој е и убедливо најмногу наградуван би-
толски писател кој живее и работи во Битола.  
 

Драмите и драматизациите – како повод за наградата 
Неколку романи на Академик Владимир Костов беа драматизирани и из-

ведувани на сцената на Народниот театар од Битола: „Свадбата на Мара“, „Црк-
вичето четириесет маченици во Битола“ и новелата „Грешниот Захарија“. Ис-

тите, се прикажувани и во театри од поранешна Југославија, на разни театарски 
фестивали (во Сараево, Нови Сад, Дубровник и сл.), што помогна за негова по-

голема афирмација како автор, посебно преку добивањето на највисоки награди 

на таквите фестивали. 
Во 2015 година е издадена книгата „Декалог“, во која се дадени 6 драми 

и драматизации на негови романи и тоа:  
- „Свадбата на Мара“ – драматизација на нова верзија на истоимениот роман; 
- „Учителот“, драма според варијанта на истоимениот роман; 
- „Грешка“, драма во два дела со епилог според мотивот од истоимениот роман; 
- „Гола вистина“, парафраза на „Хамлет“; 
- „Умната побрканост на Ицо од Америка“, драма во два дела според идеја де-
лумно извлечена од романот „Клетва“ и  
- „Декалог“, драма во три чина со одгласи од новелата „Калвадос“. 
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1. Според зборовите на самиот автор, во драмскиот избор „Декалог“ на-

словен според истоимената драма содржана во истиот, изоставени се драматиза-

циите според кои се реализирани театарски претстави, вклучително и претстава-

та според драматизацијата на романот „Свадбата на Мара“ во авторство и режија 

на Љубиша Георгиевски. Оценета од цензурата како сократовски опасна за мо-

ралот и младината, беше симната од репертоарот на Битолскиот народен театар, 

но под притисок на јавноста, одново беше вратена. Оваа нова драматизација на 

романот, направена од Академикот Владимир Костов „не е реакција на поли-

тичкиот аспект на тој случај“. Оваа нова драматизација, како што вели самиот 

автор е креирана „од чисто уметнички побуди и не со цел уметнички да се над-

расне првобитната верзија – која, патем имаше невиден успех на бројни сцени 

од поранешна Југославија – а уште помалку да изврши ревизија на нејзината 

идејно-политичка компонента. Во тој поглед сѐ си останува исто“. Но, авторот 

В. Костов пишува дека во оваа нова драматизација на „Свадбата на Мара“ се на-

правени бројни иновации, што создаваат драмски текст со свои (нови) специфи-

ки, кои можат да се согледаат и во промените на структурата, но и во профили-

рањето на ликовите, така што со сведувањето на нивната есенција, „гротескно-

параболичната експресија на делото се оцртува повпечатливо, а драмското деј-

ство се изострува“. 

Оваа нова драматизација на „Свадбата на Мара“, авторот Владимир Костов, 

ја посочува како парадигматична и за другите драмски текстови во изборот „Де-

калог“, а ја предлага на читателската публика за читање, а на театарските работ-

ници за сценска изведба и заради идејата на алтруизмот со која истата е протка-

ена, наспроти егоизмот кој „завладеал со тоталитетот на човековото битие“. Она 

што посебно сакаме да го издвоиме, а што е многу важна какрактеристика на 

оваа драматизација е алтруизмот на библиотекарката Мара, кој сам по себе им-

понира. Имено, Мара е дадена како библиски лик, што има силен оптимизам и 

верба во победата на доброто над злото. Иако, на личен план, на повеќе фронто-

ви претрпува порази и загуби, таа останува доследна на барикадата на доброто, 

во борбата против злото (стр.11-12). 
 

2. „Учителот“ како што наведува авторот е нова драма (бидејќи досега не 

бил драматизиран) според варијанта од истоимениот роман. Во оваа драма, ли-

кот на учителот е преставен како „фанатичен приврзаник на сциентизмот“, кој 

фетишизирајќи ја науката верувал во бесмртност. Учењето на учителот, како 

што е дадено во драмата, е ослободено од мистика и утопизам и втемелено само 

врз резултатите од науката во строга смисла на зборот.  

Гледано и од футуристички аспект, учењето на учителот кое некои кни-

жевни критичари го именувале како „учителизам“, се прифаќало како утописко, 

а суштината на самиот лик била сфаќања како „налудиничава“. Во таквата креа-

ција на главната личност се сомневал дури и авторот, за што сведочат и редакци-

ите во петте изданија на романот, а самиот Владимир Костов се доживувал себе 

си како творец на нов „рицарски роман“. Ако се прифати драмата и нејзиниот 

главен лик како таков, тогаш како што пишува авторот ќе може да се „кристали-

зира неговата идеја како основа за креација на  Homo Novus“ воскреснат како 

бесмртен. (стр.67)  
 

3. Во овој избор од драми, нова е и драмата „Грешка“, според мотивот од 

истоимениот роман. 
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4. Драмата „Гола вистина“, Владимир Костов ја има обележано со под-

наслов, дообјаснување „парафраза на Хамлет“. За да нема забуни авторот дава 

свое толкување за тоа што значи нешто да се парафразира, како едно дело е по-

врзано со читателот и авторот со импресионирањето на истите, но и со нивната 

инспирација, креативност и т.н. Така, според авторот за да парафразираш едно 

дело, не е потребно тоа да те импресионира, туку треба да те инспирира. Има де-

ла кои во естетска смисла се перфектни, но не се продуктивни, како што има же-

ни совршено убави, но фригидни. Делото што инспирира, не мора во естетска 

смисла да биде совршено, напротив, може да стои на најниската скала од естет-

ските вредности, но со некое свое недофатливо својство, неподатливо за дефи-

нирање, ќе те освои и ќе те стави во креативна состојба, ќе активира во тебе не-

кој замрен агенс. Тоа се случува најчесто кога со едно дело ќе воспоставиш ко-

муникација или, кога при неговата оценка не се поставуваш како судија, туку му 

приоѓаш пријателски, со добра намера и поведуваш со него пријателски разго-

вор. Се разбира, ако делото има што да каже. Тогаш тоа ќе се отвори пред тебе 

како школка и ќе го покаже својот бисер. Исто е и со жената. Ако бараш од неа: 

„Биди убава и молчи!“, таа е тогаш кукла. Не: „Биди убава и молчи“ или „Биди 

убава и пеј!“, што е исто ако се пее како што пеат естрадните пејачки комерци-

јални песни. Голата вистина во истоимената драма, која во моментот е во рацете 

на читателот (ако е) или се изведува (Дај Боже!) пред гледачот на некоја сцена, 

не е стриптиз, голотилак што го презентираат естрадните пејачки, место да пеат. 

Гола е и Маја на сликарот Гоја, ама нејзиниот акт го кажува она што го кажува 

актовката/драмата „Гола вистина“ (с.237) 
 

5.  „Умната побрканост на Ицо од Америка“ е „драма во два дела според 

идеја делумно извлечена од романот Клетва“. Во оваа драма, еден од главните 

ликови Ицо, заминува кај својот богат татко во Америка (читај САД) и покрај 

силната љубовна врска што ја имал со Софка во Битола. Тој заминува, со ветува-

ње дека ќе се врати. Но, таму парите, материјалните богатства, уживањата кои 

му се нудат, прават тој да заборави на ветувањето дадено на Софка и останува 

во Америка. По смртта на татко му, тој наследува големо богатство и на стари 

години кога си прави биланс на својот живот, сфаќа дека и покрај сите богат-

ства, животот поминат без вистинска љубов е залудно поминат. Тогаш тој се се-

ќава на Софка, научи дека не е омажена, се враќа и ѝ предлага животот да го по-

минат заедно. Таа му поставува Новозаветно барање – Ицо да се откаже од бо-

гатството на татко му. Клучното прашање сега е: Парите или Љубовта? Вистин-

ска хамлетовска дилема: Во драмата не се дава одговор на тоа прашања и се ос-

тава секој што ќе дојде во допир со драмата, сам да си го реши. Во време кога се 

мисли дека сѐ може да се купи со пари, хамлетовски звучи таа дилема „парите 

или љубовта“, т.е. „Да се биде или не, прашање е сега?“ Тоа прашање е експли-

цитно или имплицитно поставено во сите шест драми од „Декалогот“, но и по-

широко во сите дела на Владимир Костов. Но, тоа не е прашање само за него, ту-

ку е прашање што треба сите други да си го постават, или кога тогаш си го по-

ставуваат; не само овде кај нас, туку насекаде во светот; не само сега, туку отсе-

когаш; не треба да си го поставуваат само писателите, туку сите луѓе без оглед 

на тоа со каква дејност се занимаваат. Сепак, не треба да се заборави дека некои 

(на пример Ерих Фром) прават разлика меѓу „да се има“ и „да се биде“, при што 

Фром на пример преферира дека е поважно „да се биде“, отколку „да се има“. 

Од друга страна, иако тоа историски може да е така, Владимир Костов, укажува 
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дека од егзистенцијален аспект гледано е ирелевантно дали „си бил“ и „си 

имал“, или „си немал“, а „си бил“, затоа што времето се нивелирало, за на крајот 

сѐ да избрише: „си имал, како да си немал“, „си бил, како да не си бил“. 
 

6. Почетната мотивација за главната идеја на драмата „Декалог“, Акаде-

мик Владимир Костов пишува дека ја добил од познатиот фразеологизам „Рево-

луцијата ги јаде своите деца“. Потоа, во прологот кон драмата, авторот дава куса 

историја на драмата почнувајќи од антиката, кога на сцената имало само прота-

гонист, кој го кажувал сѐ она што сакал да каже авторот (исклучувајќи го хорот, 

кој некои делови од монологот ги пофалувал, а други ги негирал ). И така било 

сѐ до појавата на Есхил, кој уште во својата прва драма вовел втор лик – антаго-

нистот. Всушност, како што самото име кажува, тој главно му противречел на 

протагонистот. Подоцна во развојот на драмата следи воведување и на трето, 

четврто лице, па бројни епизодисти и статисти кои со текот на времето ја презе-

ле улогата на хорот. 

Клучната идеја што авторот ја пласира во ова дело е дека сите проблеми 

на луѓето почнаа кога си замислија дека тие можат да постојат независно од Бог, 

односно од Неговата волја. Или како што им вели Судијата на другите ликови 

(Трајко, Клаус, Марето и Цветко) од „Декалог“: 

„Проблемот е во тоа што вие, слепи за вистината, го востоличивте бого-

човекот, не верувајќи ни во Бог, ни во Човекот. Убивајќи го Бог подмол-

но во човекот, го убивте и човекот во него; убивајќи го Човекот подмол-

но, го убивте и Бог во човекот!“ 

Всушност, затоа ни се случи и „моралниот прометејски пад“ (З.Ж.) со 

„злоупотребата на атомската бомба“, прво во Хирошима, а потоа и во Нагасаки. 

А затоа што денешниот човек сака да си игра дека е Бог - и ни се случуваат так-

ви катастрофи поврзани со најразвиената и разорно моќна технологија. 

Искрено се надевам дека оваа презентација за најновите драматизации и 

драми на Владимир Костов ќе поттикне барем некои од Вас да ги прочитаат и 

можеби лично да ги постават на сцена или да им препорачаат на други тоа да го 

направат. 
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Славчо Ковилоски 

 

 

ОЧИ ШИРОКО ОТВОРЕНИ 
(навраќање кон книгата ДвОглед на Весна Мундишевска-Велјановска) 

 

 Двогледот е направа со којашто може да се гледаат, односно набљудува-

ат оддалечени објекти, кои инаку, се недостижни за човековото око. Отприлика 

ваков одговор ќе добиеме од секој анкетиран, на поставеното прашање: што е 

двоглед. Веднаш потоа може да следуваат детали: дали двогледот е американски 

или руски, каква оптика има, до која оддалеченост ги дава најдобрите перфор-

манси. Меѓутоа, додека во технологијата оваа направа има за цел да даде троди-

мензионална слика на надворешноста, во поезијата со двогледот можеме да наѕре-

ме и во внатрешноста на човекот, во неговите чувства, мисли, очекувања, стра-

вови и надежи. 

Ваквата теза ја поткрепувам и со песните во збирката ДвОглед на Весна 

Мундишевска-Велјановска, објавена во 2015 година, а на која се навраќам пора-

ди различниот пристап на поединецот кон животот во зависност од неговото 

восприемање на нештата, како што наведува и самата авторка на крајот на кни-

гата. Овој став отвора многу можности за постојани навраќања кон значењето и 

симболиката на двогледот како направа, и стиховите во збирката како начин на 

сопатништво на авторката со читателот. 

Збирката песни ДвОглед се состои од дводелен пролог и два циклуси 

(„Оглед прв – Рецепција“ и „Оглед  втор – Прецепција“) од по 22 песни. Рецен-

зенти на книгата се писателките Милица Димитријовска Радевска и Мирјана 

Стојановска, кои во поговорите ги искажуваат своите рецепции и перцепции на 

песните од Мундишевска-Велјановска. За Милица Димитријовска Радевска ста-

нува збор за „единство на интервали во хармонична композиција“, додека пак, за 

Стојановска збирката претставува „поетски запис како одраз и рефлексија на се-

којдневното живеење“. Од друга страна, на промоцијата на ДвОглед одржана во 

рамките на Културното лето Новаци 2015 година, промоторката Елизабета Јон-

чиќ се задржува на симболиката на книгата: „Симболиката на самото насловува-

ње на оваа поетска книга, која, ја предизвикува мисловната асоцијацијата на 

двобој помеѓу условеноста на поимот на зборот и содржината ‘Д(добро)во/глед/’ 

или ‘Дво/глед/’ или ‘двОглед’ како вруток надоаѓа тековно низ секоја конструк-

ција на творбите носејќи нѐ во еден свет на согледба на почетната идеја од поет-

ското вдахновение и силната потребата за искажување на големата желба и по-

гледот во иднината како надеж, па сѐ до пронаоѓањето на /’Втората возбудлива 

радост’/ односно убавината на „совршенството на обичноста“. 

Првиот циклус се однесува на секојдневните нешта кои го тиштат чове-

кот: на чувството за безизлезност, на болувањата и бремињата исполнети со са-

мозалажувања, на безволноста и на осамата. Ентузијазмот, пее Мундишевска-

Велјановска „попатно се срони / во гола експресија. / Тоа за едни стана поттик, / 

за други – депресија“. На крајот, опишувајќи го градот преку своите очи, однос-

но опишувајќи ја својата емотивна состојба преку сликата за градот, поетесата 

заклучува: „Се чувствувам мртво / во канџите / на овој празен град“ („Град“, стр. 

12-13). Меѓутоа, реалноста често пати знае да се претвори во илузија и обратно, 
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илузијата во реалност. Тоа е она двојно гледање кое човек може да го избезуми, 

ако перцепцијата за околината ја земе како апсолутна вистина. Всушност, песни-

те испеани во овој циклус ни говорат за двојството. Навидум вклештена во не-

милост, „во екот на самоодрекот“, авторката ги бележи фазите на чувствата на 

човекот. Почнувајќи од самоодрекот, преку небитието, бесмислата, јанѕата, не-

избегот и осамата, се доаѓа до шах-позиција, свет на бајките, до експонат дупли-

кат и превртен ден со нелогичности, за да се дојде до фануријата. А таа има сим-

болично значење: станува збор за лепче измесено првенствено за исполнување 

на желба, но и за радост и убави нешта во животот на оној кој го прави, како и 

на неговото семејство. Онаа блага меланхолија што провејува во песните наед-

наш како да експлодирува во барање за конечен крај, во надеж дека на крајот сѐ 

ќе се заврши како што треба: „Бесмислена лудост! / Белки голава обземеност / со 

спевот ќе изроди мудрост“ (Фанурија“, стр. 14). 

Со вториот циклус Весна Мундишевска-Велјановска започнува да ја над-

минува замаглената слика на постоењето. Веќе се чувствува засилено дејствува-

ње, пулсот како да живнува и крвотокот започнува да се спротивставува на зачма-

еното мочуриште што ја предизвикува патетиката. Нејзиниот двоглед како да е 

свртен на друга страна, па наместо сивите тонови на зимата, веќе може да ги по-

чувствуваме поведрите бои на пролетта. Во таа насока, мошне впечатливи се 

песните „Играње фризби“, „Биотоп“, „Навев“, „Чудо“, „Вистина“ итн. Во „Био-

топ“ јасно можеме да ги забележиме поинаквите ветришта за коишто авторката е 

решена да пишува: „Но, има ли фајде / од заглавеност во / мувлосана апа-

тичност?“. Во „Чудо“, се чини дека конечно раскрстува со неинвентивноста и 

самозатвореноста: „Во пајажината / на вистината / ова збунето вселенско дете / 

допрва открива / дека цвет е“. 

Да се вратиме повторно на симболиката на двогледот, односно да ги пре-

испитаме нашите знаења за двозначностите, трозначностите и другозначностите 

кои ни ги носи овој објект. Имено, Мундишевска-Велјановска ненаметливо игра 

на двогледањето, на двоогледањето и конечно на самото огледување. Не залудно 

во оваа збирка како да доминира двојството: два циклуса, прв и втор оглед, игра-

њето шах (црни и бели фигури), дупликатите на експонатите и сл. Значи, ова 

удвојување и понатаму дури и утројување ни ја покажува вистинската човечка 

природа, дека човекот не е само добар или само лош, дека не е само песимист 

или само оптимист. Едностраноста не е карактеристична ниту за прашинката во 

ветрот, не пак за поетот-зналец, поетот-филозоф и на крајот, емпат. Авторката 

како да сака да ги затвори портите на минатото за да може поспокојно да вплови 

во иднината, но сепак, не може да ги прескокне спомените; „Залезот“, пишува 

таа на едно место, „сега крвави во моето срце“.  

Фондот на употребените зборови во ДвОглед ме навраќа на јазичните ко-

ваници кои особено ги употребуваа поетите од минатиот век. Од друга страна, 

пак, ваквите архаизми и анахронизми се јавуваат како целосна спротивност на 

модерниот стил на изразување. Патем, во овој умешно смислен концепт на ис-

преплетување и прилагодување на старото со новото, Мундишевска-Велјановска 

преку внатрешни и надворешни рими кои скоро воопшто и да не се забележу-

ваат, ги искажува чувствата, поставувајќи прашања на кои однапред знае дека 

треба самата да ги одговори. Ќе ги наведам само благоироничните строфи во 

„Играње фризби“ и предеруптилните стихови во „Навев“. Во секој случај, автор-

ката со одбрани зборови ни нуди на увид низа трансформации на човечката при-
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рода, живо доловувајќи ги длабоките денешни разуздани, резигнирани, разнеби-

тени „себичности / во хорор сличности / скржлавени недоличности / на квази 

личности...“ („Театар на нелогичности“, стр. 29).  

Како за инает на целото мое излагање за двојноста, но и како за совршен 

крај на соперничкото однесување на светлината и темнината, на водата и огнот, 

видено преку два огледа, збирката песни ДвОглед завршува со три... „Три пла-

нини“. Таму се случува „спознавањето на совршенството на обичноста“, а на 

врвот секогаш се наоѓа и утехата на „возбудливата радост“ дека и таа височина е 

освоена, дека е остварен и тој поход. И така, до следниот врв и до следниот 

предизвик.  
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Васил Тоциновски 

 

 
АНТОЛОГИЈА НА БОЛКАТА 

(Стефан Марковски. Сиво сјаат вселените. Скопје: Дом на култура „Кочо Рацин“, 2016 г.) 
 

Стихозбирката Сиво Сјаат Вселените не е само вреден естетски исчекор 

на младиот поет, раскажувач и романсиер, есеист и антологичар Стефан Мар-

ковски, туку претставува и своевиден влог во процесите и резултатите на совре-

мената македонска книжевност. Јас формата како творечки испис не е само по-

тврда за создавање сопствена своевидна автобиографија, туку и тенденција за 

сопствено автохтоно дело со личен став и вреднувања за светот и мера за зборот 

и човекот, просторот и времето. Активниот поетски говор убедливо се потврду-

ва и самоодредува во уводниот циклус Кревкиот татнеж наречен изгрејсонце. 

Составен од шест песни, по една за секој работен ден во неделата, авторот нур-

нува во тајните, мислата и смислата на егзистенцијата. Стожерна тема е човекот/ 

субјектот како енергија и моќ во опстојување и истрајување низ сите возвишува-

ња и падови во еднаш дадениот човечки живот. Почетната строфа во првата пес-

на Татнеж како да ја создава картата за слава на животот: Мугрите побелуваат 

/ како старец пред нова рожба / како зимска месечина во нашите очи / чиј от-

сјај е вселената / како изветвената хартија на која  биле запишани / белите 

дни. Песните не се посветени, а тоа е вредносен поетски влог на Марковски, во 

пресоздавање на модерниот поетски сензибилитет и неповторливите теми и мо-

тиви, идеи и идеали на втемелувачот на современата македонска литература Ко-

чо Рацин. Тука посебно сакаме да го забележиме податокот/аргументот оти на-

градата Бели мугри е вистинска реткост во сопственото истрајување да оди во 

рацете на квалитетни и потврдени автори за кои литературата не е само задача 

на денот. 

Книгата е поделена во седум циклуси. Тие се импресивни фрагменти кои 

градат една хомогена целина за универзумот. Насловот на книгата и именувања-

та на циклусите децидно ја покажуваат критичката мисла на авторот кон трите 

категории на времето (минато, сегашност, иднина) исполнети со бројни појави и 

пројави, движења и манифестации, личности и дела. Поетот е актуелен глас на 

современоста, но и предвесник на иднината. Одејќи пред сопственото време 

Марковски јадровитоста на своите песни во Сиво Сјаат Вселените на импреси-

вен начин ги заокружува со првиот и последниот циклус во кои доминира тема-

та за општествената функција на поетот.  

Животот е постојана, вечна борба во која младите срца се страдни за бој 

според Рацин за црн народ, за правда, за живот нов (Народниот поет) со сопствен 

став во завршните стихови: Зашто облеката на староста гроб е од црна свила / а 

крвта на народната мака – мастилото, поету / со кое го црташ воениот план / 

против тиранијата на буквите обоени во амбисот / наречен дом на сведнатите 

глави. Четирите песни во завршниот циклус се творечки глас за епската слика на 

светот откриена од поетите сонувачи. Твојот збор е семе на вистината / од коски 

и златна прашина / фосилите на нашето време /  ќе мечтаат синила меѓу брего-

вите на еруптирана пластика / и приказните на делфините ќе ни бидат мета-

ноја / дури плачот на нашата Мајка стане сон (Земјосонолик пат во Пад).  
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Мајчинското покровителство/закрила во македонската песнопојна тради-

ција маестрално демонстрирано во македонската златна/библиска книга Зборни-

кот на браќата Миладиновци како родољубие и сенародна верба Стефан Мар-

ковски ја тестаментира со позитивна мисла и со својата песна слушната од пое-

тите кои лунѕаат в неврат на зората / добрината читајќи ја од залутани слова/  

во сништата на ветрот. Збор како химна за животот и човекот, добрината и 

убавината. 

Делото е мера за човекот. Тој вчера починал како роб, денеска се родил 

во славеј, а утре ќе ја пее химната на ѕвездите (Летот на црниот славеј). Вечна-

та река на животот го воведува читателот во вриежот/забрзаноста на градот – 

младост. Тој уште спие, а ѕидовите во неговата соба ги разоткриле сите празни 

места за постери од богови  кои не се вљубуваат. Отуѓеноста на субјектот го соз-

дала магичниот круг од кој како да нема бегство. Апатијата или поточно депре-

сијата ги откриваат сивилата на светлината на лилјачките трки, прегратките на 

запуштените улици, уплашените мечти како инспирација и иднината на неусви-

тените страсти. Така стрелките на часовникот можат и да бидат само погрешно 

исковани и заскитани меѓу напред и назад. И во песната Забранетите ритуали 

на пронајдениот град се открива апокалиптичната слика: Забранетите сенки на 

градот во кој се родивме / споро ја испишуваат болната историја /  насмеана 

во лицата на своиоте неродени чеда /  дури вискито ни ги кристализира погле-

дите / во новите зајдисонца. Апсурдот е целосен, зашто логички е да се очеку-

ваат нови изгрејсонца. Неминовно, во тој хаос е и поетот. Пукнатини кои форма 

на стихови ги расцепуваат зградите, по што следува директен говор/признание 

оти тоа се топовите од виножита на Стефан Марковски кои редоследно насел-

бите ги претворуваат во хартиена утопија. 

Песната Освојувачот отаде градските порти е впечатлива илустрација 

за една карактерна црта од поетиката на овој автор која што комплетно и се пре-

дава и верува во една сопствена филозофија за мислата и смислата на животот, 

светот и човекот. 

Вербата во убавините на постоењето во сите Агрегатни превири ја возви-

шува јазикот на поезијата кој омекнува, израз на авторот, а би додале оти уште 

облагородува та станува вера и надеж. Во Пронајдениот град неочекувано, од-

ново во прво лице како омилено поетово обраќање, се обраќа кон сите смртници 

кои го нишанат сонцето предупредувајќи ги оти ќе ја убијат зората и во сенка, 

потајно, лицемерно, кукавички ќе си ја обљубат душомората.  

Нежниот хаос е насекаде, ги исполнил сите видливи и невидливи просто-

ри.  

Стефан Марковски и во своите нови песни како свилена алка ја вградува 

убавината и магичноста на еротиката (Нарциса, Полека). Таа е присутна и во од 

нас невидените предмети и простори (Бели китови). Ако злото е сенка од стре-

меж и песна испеана од крвта на нероден поет како одраз од тишината што ја 

шепоти и плови бродот со духот на луѓето до вечноста кога сонцето се престору-

ва збор, а зборот пак е само одѕвон на она што сме.  

Младиот поет песната Зима ја започнува со признанието оти тој е зима 

на овој век. Оној што не го разбира го проколнувал нем во својата неукост, слеп 

во намерата и глув во претставата за светот. Прочитајте ја книгата и таа ќе ги 

разбистри сите недоумици. 
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Елизабета Јончиќ 

 

 

„СТАПАЛКИ“ – ВНАТРЕШЕН ГЛАС ЗА ДИНАМИЧНОСТА НА 

ЖИВОТОТ ИЗЛЕАНА НИЗ СИЛЕН ЈАЗИЧЕН ИЗРАЗ КОЈ ШТО ЈА 

ОТКРИВА ВИСТИНАТА ЗА РЕАЛНОСТА НА ЕДЕН СВЕТ 
(Даниела Андоновска-Трајковска, „Стапалки“,  

изд. Македонско научно друштво, Битола, 2017 г.) 

 

 Јадрото на вредностите од единката што се стреми кон издигнување низ 

патешествија воспоставени низ една неразделна творечка симбиоза во уметнич-

кото создавање на поетската книга „Стапалки“ од Даниела Андоновска-Трајков-

ска нè води кон една неограничена концепција од најдлабоки значења на егзис-

тенцијалната жед. Со детерминиран богат јазичен израз, наметнувајќи ги до си-

тост фигурите на формата и фигурите на значењето кои што имаат неограничена 

слобода во пренесувањето на јазичниот код низ три доминантни функции – емо-

тивната, поетската и референцијалната. 
 Поставувајќи една динамична двонасочна комуникација помеѓу прво и 

трето лице, меѓу прво и второ лице и употребувајќи паралелно повеќе граматич-

ки категории време на глаголот, поетесата вешто успева дејствувањето и состој-

бата на лицето да ги испреплете во богати поетски слики кои што се рефлекти-

раат од секоја творба формирајќи совршена копија од одсликот на реалноста. 

Вистината која плови сакајќи да ја открие неограничената слобода во размислата 

на аксиолошките проблеми и смислата на животот поставена е како својство и 

однос со директен ментален пристап и образложение. Непосредното осознавање 

на полифонијата како синоним на одекот што го прават стапнувањата кои се не-

подготвени, а веќе влезени во тркалото на животот (боси / тркалезни), но со една 

логичка противречност каде /ѕвечат/ издадени од металниот звук на алките на 

кои што стои печатот од длабок психолошки бродолом предизвикан од потребата 

за решавање на важните социјални проблеми. 
 Поетската книга „Стапалки“ од Даниела Андоновска-Трајковска е соста-

вена од три циклуси „Стапалки“ со 23 творби, „Вртеж“ со 11 творби и „Крилја“ 

со 17 творби  кои се меѓусебно поврзани и заедно градат една целина поврзана 

со гаснењето на жедта за исхрана на коренот од опстојбата претставен преку 

симболот на кругот како затворена низа од вечно повторување и враќање на жел-

бите, страдањата, вистината, мудроста, љубовта, слободата, правдата, доброде-

телта... 

 Секој циклус засебно претставува една целина, и може да стои одделно, 

сам за себе, без притисок да се оди кон завршување на етапата изразена во пот-

полен лирски трепет кој што се прелева пробивајќи се сразмерно од растење кон 

опаѓање и обратно. 

 Првиот циклус „Стапалки“ е одслик на трагата од извлечената синтагма 

која што алудира на „човек песок“ и контекстно доминира во повторувачки сек-

венци: „што црта осумки во прашината“ и е „жив закопан во песокта“ иако „го 

исфрла песокот“ и „прави кругови во песокот“ кои кругови „се истркалаа и збо-

руваа за минатото“, „за песокта сроната од неговата душа“ која „гледа во небо од 

песок“, за да заврши со „Корупка“ – плод „црн печат врз челото на нациите“ и 
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лекцијата на животот. Сугестивната наметливост на условениот код песок и сите 

негови разлачени структури кои што преку персонификација стануваат идеја за 

пренесување на пораката од внатрешниот глас, е во борба на духовно и психосо-

матско подрачје. Дали животот е песок што се дроби на парчиња кога неговата 

срцевина е присилена да талка и да бара опстојба на друго непознато место, на 

место каде што со себе се понесуваат и „избрканите чеда со корупка (плод) на 

грбот“ и да се понесе тешкиот багаж на револтот од општествениот живот и из-

местените слики за вредноста на живеењето и притоа да се напои егзистенцијал-

ната жед. Определување и раздиплување на дијапазонот од животот огледан пре-

ку бегалската криза од страната на чувственото, кожа во кожа, која што необич-

но, но вистинито, ја предизвикаа многуслојните општествени политики и соци-

јални дискурси. 

 Во вториот циклус „Вртеж“ имаме повторна доминација на кругот, но се-

га едно од најдлабоките значења е вртењето околу една точка. Во овој циклус на 

прв поглед доминираат богатите поетски слики што се издвојуваат во една инте-

ресна комбинација на глаголски форми од кои се одвојуваат формите на импер-

фект и аорист, формите од презентот (нема апсолутна сегашност) во комбинација 

со минати времиња каде јазичниот дијалог е во секвенци јас-тој, и дејството во 

текот на духовниот труд трае, се одвива и е засведочено со постојана психолошка 

напнатост. Забележителна е доминацијата на знакот од самогласката „о“ во го-

ворните низи во повеќе творби од циклусот. 

Вештината на умеењето за персонифицирање во некои моменти предиз-

викува неспокојство со својот интензитет и секој отпор за ценење според своја 

волја е сведен на минимум бидејќи силата на тој интензитет го отвора креатив-

ниот ум на читателот и тој станува нејзин конспирант на еден посебен начин. Та-

ка се извлекува пораката на овој циклус во кој лексемата „време“ како парафраза 

на алегоријата ја предизвикува историјата, разбојот, сликарот и неговите четки, 

опасноста, симболот на храброста, љубовта и создавањето, вадејќи ги од „подвр-

зокот“ точка на центарот со кружното движење на вртежот до новото време каде 

„синилото“ ќе ја уништи лутината на „црвениот печат“ барајќи „извод од ма-

тичната книга на родените“. Љубов од болка во кружната животна линија, тал-

кање и страв во звукот од испитувањето на болката, нишки на зародишот кој тлее 

за повторно благонаклонето да пламне од љубоморно чуваниот корен во потсвес-

та на мислата. „Мириса на изминат миг, на заборавена мисла, на изгорено мле-

ко“. 
 Во циклусот „Крилја“ се чувствува слободата која полека од творба во 

творба се пренесува како една горделива смелост на слабите, полека и срамежли-

во, но потоа со голема леснотија, свесност за движењето на минатото и иднина-

та, ставови и постапки кои уверуваат за сојузот на двојството, херојството во 

борбата против самиот себе и одобрувањето за новата димензија на вистинското 

јас, за самозалажувањето и празната надеж на илузиите, за лицата херои што го 

всадуваат изворниот прогрес, но со мака се обидуваат да се сетат дали е исклу-

чен шпоретот во кујната и сепак успеваат во неуништената мисла да „наполнат 

сончевина“ и „на небото (да) се појави насмевка. Овој пат – вистинска“. Есен-

цијата на таа насмевка треба да биде сочувана и покрај сè. Изразот  од огнениот 

ореол на мислата ја гази придушеноста на тажното расположение и фрла сенка 

на подлогата што ја тресе душата. Даниела Андоновска-Трајковска повторно ги 

оживува сознанијата за категориите, нема место за песимизам и болка, сината 
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птица ослободител „прострелана во летот“ и покрај тегобностите го прелетува 

морето определувајќи се за ризичното дејство кое води кон остварување на сво-

јата желба. Знаејќи дека „Сонот не е јаве“ низ сублимираната метафора за 

петелот зборува за позитивизмот и оптимизмот на воодушевувањето, копнежот 

за постигнување и зачувување на најдоброто, облагородување со доблеста и по-

фалбата која треба да се добие заснована од особината на неговото добро дело 

што ќе го направи. Но бидејќи сонот не е јаве, сѐ се уништува, па дури и сам се-

бе со едно непромислено истрчување во отсуство на здрав разум. На сите што се 

околу него и претходно беа восхитени од неговата постапка ништо не им значи 

неговото уништување, секој си го продолжува својот пат. Со таа намерна актив-

ност на сублиматот, поетесата ја доловува реалноста на една динамична рамно-

душност која за жал во денешницата е сѐ поприсутна. 

 Тој внатрешен глас знае да отруе со гневот на судбината, со болот на 

слегнатиот умор „меѓу разумот и сенката што по него се јази“ додека човекот 

преку Илинксот навлегува во системот на машините. Таму залудноста на маршот 

и исчекувањето е реалност. Тој внатрешен глас знае решително, преку незамате-

ни сознанија на умот да ѕирне во вистината на реалниот свет, да ја открие пора-

ката од објективното суштествување, да го издвои и означи значенското. Тој вна-

трешен глас знае да предупреди преку повторување на членот од именката (кар-

пите, ветриштата, темницата, зборовите, разумот, сенката, сонот) конотирајќи 

на пространственото, блискоста на местото „кое никогаш не ја чуло песната на 

птицата“. Знае да стави точка на крајот кај што немее и снемува зборот во невид-

лива мрежа од неограничена слобода за повторен избор, на нови и посветли ви-

дувања, каде што нема да допира немирот и светот нема да биде затруен ни од 

најмала неправда, а коренот на опстојбата ќе биде нахранет од новиот динамичен  

циклус на вечното повторување и враќање на желбите. 
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Петко Шипинкаровски 

 

 

НАСКОРО ДЕЦАТА СО УЧИТЕЛКИТЕ ЌЕ МОРА ДА ОДАТ ВО 

ЗООЛОШКА ГРАДИНА ЗА ДА ВИДАТ ТЕЛЕ 

– моќнaта метафора и силината на зборот  
(кон романот „Пред шарена врата“ на Косте Шутиноски)  

 
„Господе, не оставај го никогаш човека сам за да има кого да праша во задниот 

час: дали живеев“? 

Отец Иринеј 

„Мотото е чиста есенција: 

 Секој човек, како и да го минал векот, еднаш ќе се најде пред најважното 

прашање: дали живеев? По што ќе биде запаметен мојот живот? Оставив ли зад 

себе барем малку добрина или ќе ме паметат само како грешник“?  

Бошко Смаќоски 

„Приказните за ропствата и непокорот треба постојано да се прераскажуваат, 

никако не смеат да се заборават. Тие секогаш драматично предупредуваат“! 

Борис Шуминоски 

 

Чуден е животот, а уште почудни се навиките, приликите и дарбата за да 

се стори нешто повеќе од тоа што човек како млад мечтаел да стане, од една 

страна, а од друга, пак, професионално ќе работи и трето, на тоа што дополни-

телно и сенародно, уште подобро кажано национално ќе придонесе пишувајќи за 

животот, обичаите и традициите на својот народ.   

„Човек се раѓа за да живее, и тој треба да создаде семејство, да направи 

свој дом и да напише книга. Ете по тоа ќе е препознатлив дека живеел на све-

тот…“ вели македонскиот писател Мишо Китаноски.   

Косте Шутиноски (1960) е роден во Вевчани. Основно и средно образо-

вание стекнал во Вевчани и Битола, а дипломирал на Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје. Тој е писател и драмски автор. Негови дела се: романите 

„Тапанџија“ (2011) и „Пред шарена врата“ (2016), книгата раскази „Токму колку 

што треба“ (2014), како и драмите „Сѐ беше тогаш измислено“ и Понапред сѐ 

имаше“.  

Со роман првенец „Тапанџија“ дебитираше во 2011 година со што смело 

влезе во тајните на пишаниот збор, воден од инвентивноста на творечкиот дух за 

да се направи нешто повеќе, свое и свето, но и од националното битие и тради-

ција, и го води интуицијата да направи и остави трага во творештвото. Низ двој-

ност и сликовито прикажување на поимите, Шутиноски ги црпи народните фра-

зи, народните поговорки и мудростите. Нешто подоцна, Косте Шутиноски се по-

јави со второто прозно дело книгата раскази „Токму колку што треба“, како про-

должение на зацртаната патека да црпи изворно богатство од народната мудрост 

и нарацијата, особено од неговиот роднокраен ревир. 

Следствено на тоа, по објавата на романот „Тапанџијата“ и книгата рас-

кази „Токму колку што треба“, Косте Шутиноски продолжи да ги открива и 

оживува настаните збиени во уметничката креација, овојпат роман, негов втор 

„Пред шарена врата“... Овде Шутиноски нурнува во совремието на животните 
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токови кај нас и претставува социјална драма што е одраз и во која доминира 

слободниот израз на зборот на писателот, потоа и дијалогот, говорот, или нара-

цијата што има топла, блага мисла и збор и каде преовладуваат и доминираат 

чувствата, во добар дел, со доза на потсмев, подобро кажано, исмејување и под-

бив, за да најнакрај се слее на омраза и освета?! Но исто така, делото на Шути-

носки претставува, како што самиот вели, „една голема приказна“ – за животот, 

за односите на луѓето и општеството во посттранзицијата и новото време, за 

образот и опачината во периодиката на новоизбраната власт, или време на стек-

нување на нови навики во, ионака променливото, руинирано време на село-град!   

Такви настани можат да се сретнат и во поширокото соседство. Во култ-

ната драма „Јазовец пред суд“ на угледниот српски писател Петар Кочиќ, при-

казната е заснована врз основа на тешкиот живот на босанскиот селанец, што е 

под режимот и окупацијата на Австро-Унгарија, трпејќи ги тој лагите, грабежите 

и преварите, на плеќите свои што доаѓаат од кој и каде ќе стигнел. Или пак, да 

појдеме, овде, кај нас, за македонскиот драмски автор Ристо Крле кој „во Пиеса-

та „Гроф Миливој“ нѐ враќа во времето на српското владеење во Македонија, 

чиј непосреден сведок бил самиот автор, расветлувајќи ја корумпираноста на 

владеачкиот режим. Задира во деновите на ослободувањето и во неа, покрај 

ентузијазмот својствен за овој период, доаѓа до израз и црно-белото сликање на 

ликовите, карактеристично за македонската литература до тој период.“ 

(https://mk.wikipedia.org/wiki/Ристо_Крле)  

Или пак извонредниот, малку подзаборавен, би рекол, автор за деца и 

возрасни Бошко Смаќоски, кој зад себе ја остави, според мене, неповторливата 

ризница на книги за деца и возрасни, а добар дел од нив на сатирични и хумо-

ристични настани, од кои би ја издвоиле „Крастава година“ (1972) книга со 

вкупно 17 раскази, хумор и сатира. 

Романот „Пред шарена врата“ на Косте Шутиноски,  преставува патува-

ње низ времето на нашето совремие од осамостојувањето до денешни дни. Така 

прецизно расклопени, дејствијата од 1 до 28 глава, преку Голаб од Деснокриво-

речани и останатите ликови Волкашин, Дабижав и други, нѐ враќаат во времето 

на почетокот на грдото лице на транзицијата и појавувањето на таканаречениот 

феномен „технолошки вишок“, падот на одредени општествени и општочовечки 

вредности. Соочен со тоа, и Голаб со неговата сопруга Љуба се враќаат во не-

одамна напуштеното село Деснокриворечани, каде одново започнуваат да го жи-

веат животот со продолжување на староновите прилики во селото. 

Јунаците во оваа социјална драма на Косте Шутиноски се од поблиската 

и подалечната околина од овие краишта, каде еден од ликовите, Дабижав, исто-

имен го сретнуваме и во романот на Бошко Смаќоски „Облека на душата“, но 

таму Дабижав е сосема друга личност израсната во едни други прилики, приказ-

на за едно друго време, време на присила и исламизација на поединци, етнички 

Македонци.    

Додека пак, во „Пред шарена врата“ на Косте Шутиноски, Дабижав е во-

деничар, еден од повеќето ликови, шерети, во романот, коишто напати си по-

игруваат со познати марифетлоци на некои соселани, како што е кај Дабижав 

смената на брашното, земање на ујем повеќе од мерата и слично, а овде, еден од 

тие марифетлоци е што Дабижав му го заменува брашното на Волкашин.  

Врзана на социјални мотиви, каде средиштето на настаните и дејствијата на 

човекот со метафорички израз е, како што телето е во средиштето на приказната,  

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/Ристо_Крле
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„телето отишло на лекар за да му го 

сменат полот зашто денес тоа било модерно“, или,  

„Павле кога виде дека Голаб е загрижен, почна да го теши дека вината не 

е во него, туку во државава која за стоката створила толку лоша слика, што на-

скоро децата со учителките ќе мора да одат во зоолошка градина за да видат те-

ле. Панделе рече дека вака е и подобро зашто наскоро телињата ќе мораат да ги 

прогласат за загрозен вид за кој ќе се грижи државата како што се грижи за меч-

ките.“ 

Потоа, менувањето на телето, односно шарените телиња на Голаб и Вол-

кашин и сомнежот дури за менување на полот на телето, па смена на вилиците 

на Панделе со друг постар човек што го направил техничарот и уште многу дру-

ги примери на исмејување! Потоа, 

„– Само да завршам со човеков пред тебе. Ќе ги внесам податоците и за 

твоето. 

– Да ши жив и ждрљав. - покрај другото е дијалогот на Волкашин и Зла-

та која има говорна маана.“ Или,  

„На масата седи синот, ист како Голаба, ама помлад дваесет и пет годи-

ни: со помал мев, со понепожолтени мустаќи, со понеизгрубени раце, ама во 

очите ист како татко му: подзамижан, за да не види детски грубости, ниту од нив 

да излезе завист ако некој е подобар, ниту радост ако тој од некого е подобар, 

ама и за да не види нешто што не сака да види. Се разбира, и на двата зборот им 

е кроток, ама на Голаба заради отокот во синусите, зборот му е покроток“, е, 

предупредување за болната вистина, би рекол, ерозија на општественитеите 

вредности, кои биле и се главна потпора и егзистенција на поголемиот дел од на-

селението, особено во руралните средини.  

Со текот на дејствијата, писателот засилува и продуцира со нарацијата, 

што ја следи нашата народна мудрост, или пак придонесуваат други социјални и 

народни општествени токови и цели. И токму тоа. Косте Шутиноски преку ли-

ковите Голаб, Љуба, Желеско, Груде, Дабабижав, Волкашин, Калина, Злата, 

Панделе, Павле, Синесија, Дилбер, Силјан, Здравко, Целе, Доне брат на Волка-

шин, Донејца, Ѕвонко,  соседите Стојче и Борис, кумот Аргир, Натале, внукот 

Здравко, Полицијата, полицајците, Инспекторот, адвокатот и др., ги згуснува 

настаните и шири до совршенство каде добиваат во интензитет...  

Мудроста и силината на зборот во романот „Пред шарена врата“, од деј-

ствијата што се спомнати, а останаа уште многу други недокажани како што се 

описот на релјефни слики „Се нижат убавите денови како ошавки на конец“, 

„грутка шеќер без рабови што личи на грутка шеќер“, потоа идејата Голаб да на-

прави централа за струја, таму, задкуќи, а инвестицијата доаѓа од Америка од 

болниот инвеститор што е речиси пред умирање, потоа селската идила – џагорот 

на децата, распупените цреши и зрелите плодови, сето тоа носи силни пораки и 

идеја за  заживување на селото, селскиот туризам и дејности што би покренале 

нов живот...  

Дејствијата на романот започнуваат, се развиваат и одигруваат во Лево-

криворечни и Деснокриворечани, чиниш соседни села, но за луѓето многу далеч-

ни, зошто ретко кој кого го познава, а мудроста како да им е колективен ген на 

луѓето та животот го минуваат во шега и надмудрувања, дури и преку суд! За 

жал, понекојпат некои се служат и со скриени, ниски удари при што доаѓа до за-

горчување на животот на другиот. Таква е и разврската на романот „Пред шаре-
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на врата“ на Косте Шутиноски, како што вели, нашата мудрост: Вистината секо-

гаш излегува на видело! Понекојпат од нечовечките и непримерни однесувања, 

неминовно, последиците се неизбежни и до добар дел од нив доаѓа до средба 

или судир на грдото лице, со вистината каков што е случајот, во романот на Шу-

тиноски...  

Читајќи го романот и уживајќи во откривањето на настаните, се доаѓа до 

епилогот, крајот на приказната и чувството на задоволство.  
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Вера Стојчевска Антиќ 

 

 

ЕДЕН СТРУМИЧКИ ЕСЕЈ ЗА ЉУБОВТА 

 

 Моите беседења со моите студенти на Филилошкиот факултет „Блаже 

Конески“ во Скопје, на Катедрата за книжевност, ги отвораа хоризонтите на мо-

ите нурнувања во сферите на творештвото паралелно со нивните младешки ви-

дици. И така годините ми минуваа збогатени  со нивните привлечни духовни из-

ливи. Посебно бев радосна што во сите мои работни години им предавав на сту-

дентите од прва година, на бруцошите, штотуку дојдени од гимназиските клупи. 

Со нив одминуваше времето незабележително, на часовите, на семинарските 

дискусии, во разговорите, особено во паузите меѓу часовите во бифето на наши-

от факултет со чашка кафе. И така протекуваа генерации и генерации студенти... 

 Денес кога го пишувам овој есеј, кој дојде по барање на Редакцијата да 

биде нешто најново и необјавено, ми надојде првичната мисла да го истакнам и 

пензионерскиот живот, по професорските години заедно со моите студенти. Тие, 

бројните мои студенти, е толку пријатно да ги пресретнуваш каде и да било, но 

тоа најчесто ми се случува кога сум на терен во разни локалитети во Македони-

ја, во кои доаѓа до средби, со моите екс студенти, кои не ме заборавиле. Не само 

што не ме заборавиле, туку ми цитираат мои дамнешни кажувања кои ги запаме-

тиле. Некои од нив студирале во шеесеттите години, некои постепено подоцна, 

но кај сите нив чувствувам незаборав, љубов, навраќања кон најубавите години. 

Сега спознавам дека нивните младешки занеси и желби ме исполнувале толку 

многу години.  Ги подвлекувам средбите со моите дипломирани студенти. Тие 

се бројни и впечатливи, но во овој текст избирам едно мое среќавање со стру-

мичките студенти, кои веднаш ме препознаа во нивниот град. 

 Општината на градот Струмица  закажа промоција на мојата новообјаве-

на книга „Мојот професор пророк“, со градоначалникот Костадин Костадинов. 

Самата корица го открива неименуваниот пророк – а тоа е сликата со Блаже Ко-

нески. Со оглед на тоа што по првата промоција на оваа книга во Скопје следу-

ваа повеќе покани за промоции, меѓу кои се јави и градот Струмица. Секако бев 

задоволна со интересот за книгата ширум Македонија, па и во Солун, каде што 

грчкиот писател  Коста Валетас, одржа инспиративен збор за нашиот Блаже Ко-

нески. Со самото пристигнување во Струмица бев окружена со мои екс студен-

ти. Десетина години не сме се виделе или сретнале. Тие беа главните актери на 

извонредната промоција што се одржа во Домот на културата, водена од дирек-

торот на струмичката телевизија „Вис“ – Ѓорѓи Калајџиев, д-р Ана Витанова 

Рингачева, секогаш присутниот Ице Беличев, и мнозина други. Интересот за 

Блаже Конески беше голем, природен и на висина. Секако, не е важен толку во 

случајот авторот на книгата, колку незаборавникот Блаже Конески. Следуваа 

средби на кафе паузи, а успеав да се сретнам и лице во лице со повеќе струмич-

ки, сега не веќе студенти, туку колеги. Од средбите со нив осознав дека и во овој 

поодалечен град од Скопје се живее интензивно, со отворени сетила за опште-

ствениот чекор. Изненадувањето беше големо кога тие мои колеги ме почестија 

со пријатни изненадувачки подароци. Јас во Струмица однесов една книга, а се 

вратив со нови седум изданија од моите екс студенти. Мојата радост беше голе-
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ма, особено кога во Скопје ги исчитав нивните творби. Токму затоа ќе ги прет-

ставам со љубов – резимирано. 

 Колешката Ана Витанова Рингачева е професор по македонски јазик, но 

со континуиран однос кон книжевниот збор, со издржан докторат. Во објавената 

магистерска теза „Поетскиот дискурс во наставата“, која оставила длабоки траги 

кај читателите и љубителите на поезијата, посебно ја издвојува и апострофира 

песната на Блаже Конески „Песјо брдце“, истакнувајќи: „Силната порака што ја 

носи песната длабоко емоционално го допира ученикот, последната борба со 

стихијата на злото е неопходна и да заврши како победен сепак да не биде виден 

и исмеан од непријателот, да остане сам со смртта... Мотивот на последниот 

подвиг и желбата да се биде победник во него е универзален и севременски, а 

фактот дека песната се буди во прегратките на легендата за Марко Крале је зго-

лемува вербата кај читателот дека стиховите носат вистинска порака...“ 

 Насловот  „Мудроста на вековите – Македонски народни пословици и 

поговорки од Струмица и Струмичко“ му припаѓа на мојот долгогодишен колега 

и пријател Иван Котев. Неговата книга, не само што е тешка, туку е распослана 

на 511 страници, кои на заинтересираниот читател му носат богатство од плод-

ната долгогодишна собирачка дејност. Какво богатство од мудрости! 

 По прочитувањето на поезијата на Ѓорѓи Калајџиев од стихозбирката 

„Уа и ура“, на секој љубопитен восприемач по совладувањето на песните му е 

јасно зошто е така насловена: „ура“ за сите младешки појави, „Уа“  за сите не-

сфатливи драматични човекови изливи. Еве еден сегмент од песната „Солза од 

полза“:  

„Дури носам трепет 

во моево торзо, 

дури образот го давам 

да ми биде корзо, 

прошетај, не срами се  

моја машка солзо.“ 

 Насловот на стихозбирката на Ице Беличев „Гладач во небото“ соодвет-

ствува на поетските разубавени зборови. Разлеан во широчините на светот, рези-

мирано се воспева и прикажува: 

„Тој сум – гледач во небото 

талкач под sвездите 

надежник под сонцето.“ 

 Меѓу струмичките млади поети се јавува и поезијата на Сузана Мицева, 

која се истканува со дебитанската награда „Антологија на болката“ на Рацинови-

те средби во 2015 година, со насловот „Мостот на копнежите“. 

 Во заедничко авторство се јавуваат Иван Котев и Ана Рингачева со 

„Струмичко литературно соsвездие“. Овде се претставени струмички автори од 

разни категории: Уметничка литература, Наука и публицистика, Стручна лите-

ратура и учебници, Религија. 

 Во подарените книги е и „Опеана Струмица“ (2016) од Иван Котев, текст 

што ќе го прифати секој намерник кој си ја љуби народната песна. Овде посебно 

пленува омилената песна на струмичани „Песна за Мануш Турновски“. 

 Посебно привлечно изненадување ми приреди книгата на Ацо Ѓоргиев 

„Влакното во јајцето“. Извонредни афоризми објавени во 2017 година, што го 

обогатуваат мудроносното наше сознание. 
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 Се обогатив повеќестрано во Струмица, подарувајќи една книга, а доби-

вајќи куп пријатни сознанија, авторски книги, разговори, навраќања во измина-

тите години, со завршница дека нема ништо потрајно од траењето на љубовта, 

која толку силно ја почувствував во Струмица и Муртино, а која „живот значи“. 
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Борис Апостолов 

 

 
ОДА ЗА КРИТИКАТА 

(Петар Наневски, „Златните усти на зборот“, изд. Феткин, Кавадарци, 2016 г.) 

 

Во пролет, под пластот снег, никнува кокичето, качунката. И мене ме огреа 

сонце. Во рацете ми дојде книгата „Златните усти на зборот“. По пошта ми ја 

испрати почитуваниот поет, есеистичар, афористичар, а пред сѐ, ликовен уметник, 

г-дин Петар Наневски. Како прво, треба да се забележи, дека на корицата нема 

име и презиме на авторот, туку има слика во гро-план на Петар Наневски. Лик, со 

тажни, сини, питоми, меланхолични очи, зад кои сѐ уште баботи незгаслив оган. 

Човек на 82 години од кого сѐ уште зрачи нескротлива енергија. Питомината во 

очите има корени од питомата Тиквешија и родната Ваташа, од која и по цена на 

животот, не би се одвоил. Во повеќе наврати оваа изјава ја има повторено Петар, 

така ми рече и мене. И во право е тој. На Петар Наневски не му треба „Центарот“ 

за успешно да работи и создава, како по квантитет, така и по квалитет, повеќе од 

60 години. Во никој случај, неговата врска со „Центарот“ не е исклучена. Во вре-

ме на компјутерскава револуција, „Интернетот“, „Фејсбукот“ и другите социјални 

мрежи, може да се добијат релевантни информации. Но поважни се живите сред-

би со своите пријатели и соработници по перото и сликарската четка. 

Во својата 82 година, Петар Наневски како да ја достигнал животната и 

творечка „кристализација“, како што вели Стендал. Тој, со сѐ уште  со голем жар 

создава и ќе создава. 

За книгата под наслов: „Златните усти на зборот“, со поднаслов: „Рецен-

зии – критики – согледби“, можеби покоректно би било да носи наслов: „Крити-

ки за критиката“, за творештвото на Петар Наневски. Книгата е објавена во 2016 

година од Библиотеката „Феткин“ од Кавадарци, под уредништво на Мишо Ки-

тановски и има 254 страници.  

Што е карактеристично за оваа книга? Прво, таа нема име на авторот. На 

корицата претставена е слика на Петар Наневски во гро-план. Второ, оваа книга 

претставува генеза на творештвото на еден талентиран поет и сликар од неговата 

прва објавена книга во 1961 година „Починка и врвици“, но нотирано е и објаву-

вањето на одделни песни во разни списанија, како почеток на совладувањето на 

патот кон личната и пошироката афирмација. Трето, авторот Петар Наневски на-

правил напори да ги собере сите литературни критики и рецензии и со мали от-

стапувања, хронолошки да ги сублимира и да ги вкоричи, а со тоа на читателите 

да им понуди мислење од други автори – критичари за неговото творештво. 

Книгата е поделена во три циклуси. Првиот, со наслов: „На бришан прос-

тор“, најобемен, има 61 критички осврт од 19 критичари и есеисти, плус 6 кри-

тичари кои се дополнително вметнати. Вториот циклус носи наслов: „Со бојата 

во себе“, и во него застапени се 7 критичари со 9 текстови кои најмногу се одне-

суваат на отворање на ликовни изложби на Петар Наневски, а сепак се во тесна 

симбиоза со поезијата. И третиот циклус: „Од пожолтените страници на весни-

ците“, во кој застапени се 7 новинари со 10 интервјуа остварени со авторот. 

На почетокот од книгата, како прилог, застапени се посветите на актерот 

Томе Витанов и песната „Поет“ од Петре Бакевски. 
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Мој заклучок за оваа книга е дека, со симболичниот наслов на книгата 

„Златните усти на зборот“, Петар Наневски сака да изрази благодарност кон сите 

оние проследувачи на неговото сликарско-поетско творештво (60 годишно), без 

разлика дали тие биле изложени „на бришан простор“ или тој ја носел кошница-

та со бои и четки, за тие да најдат место на пожолтените страници на весниците. 

Нему не му е важно дали тие критики имаа позитивна или негативна конотација.  

Од прочитот на оваа книга, се добива еден неприкосновен заклучок: Ре-

чиси кај сите критичари и проследувачи на книжевното и сликарското дело на 

Петар Наневски, како заеднички именител се зема симбиозата – мошне успешна 

– меѓу ликовната уметност и поезијата. Поетските слики се создаваат со зборо-

ви, ликовните слики со бои. Всушност, Петар Наневски живее од ликовната 

уметност – има завршено Педагошка академија, оддел Ликовна уметност. Бил 

наставник по Ликовна уметност и директор на Уметничката галерија во Кава-

дарци. Но, Петар Наневски живее и за поезијата, есејот, афоризмот. Што значи, 

полиграфијата не му пречи, за наша среќа, да биде успешен на повеќе полиња. 

Нормално е на почетокот на создавањето на своето творештво, да се пра-

ват грешки – затоа е и насловот на циклусот: „На бришан простор“, каде што ав-

торот од неговата прва книга „Починка и врвици“ објавена 1961 година, постоја-

но е изложен на критичарската ветрометина. 

За среќа на Петар Наневски, прв критичар на неговиот поетски првенец е 

бардот на македонската критика, академик Димитар Митрев. Тој во кус осврт 

мошне позитивно се изразува кон поезијата на тогаш младиот и малку афирми-

ран поет. 

За жал, има критичари кои врз некакви грешки, од незнаење или нена-

мерно внесени во книгата, се нафрлаат со најостри зборови кон авторот или кон 

книгата, наместо добронамерно да му укажат на авторот каде му се грешките. 

Ако авторот е премногу чувствителен и слаб по карактер, тој можеби ќе се отка-

же од понатамошното творештво. Но, оние, кои се од Бога дарени, како што е 

Петар Наневски, следејќи го својот творечки пат, совладувајќи ги трњата и ко-

привите, за наша среќа, ќе продолжат да создаваат. Неговиот тивок, невидливо 

бучен, творечки карактер, облагороден од амбиентот на питомата Кавадаречка 

Ваташа, ќе извлече поуки од таквите критики. Со својата кроткост и смиреност, 

од устата и перото на Петар Наневски, не ќе ја слушнете синтагмата на Ниче: 

„Отепајте го оној пес, тој е критичар“! Тој достоинствено ќе ги поднесе укажу-

вањата и вредно ќе работи на нивно отстранување. Некои велат: Ако имаш доб-

ри професори и талентирани ученици, студенти, ќе произлезат врвни поети, ли-

ковни уметници, актери итн. Како ликовен уметник, Петар Наневски имал среќа 

да го учат врвни македонски мајстори на сликарството: Пандилов, Личеноски, 

Лазески и Коџоман. А богатата домашна библиотека и стекнатата ерудитивност, 

ќе му овозможи полесно да ги совладува пречките. Тој ќе воведува иновации, ја-

зични и мисловни, да трага по тајните на зборот, сликата. Тој во поезијата ќе 

направи експерименти на повеќе полиња во поезијата. Ќе пишува поезија на 

Тиквешкиот говор, што сепак не е реткост кај нас. Така, Санде Стојчевски ќе на-

пише извонредна поезија на кумановски говор, а Ристо Јачев на говорот од Егеј-

ска Македонија. Ваквиот начин на пишување поезија – на дијалектен говор – од 

некои критичари беше осуден како штетен.  

Но, како контрапункт на Ничевата синтагма, произлезена од жестоката 

критика кон неговото дело, кое, за жал не можеле да го разберат, бидејќи бил 
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пред времето во тој период, критичарот во својата огорченост од авторите, нај-

често нарцисоидни, самобендисани, опфатени од лажни алузии за своите вели-

чини, тој ќе рече: „Отепајте го оној пес! Тој е писател, поет“! (з.м). 

Но, од Петре Наневски нема да очекуваме таков излив на гнев кон крити-

чарите или обратно. Зад навидум меланхоличниот израз на неговите очи, се крие 

лик полн со позитивна енергија, која зрачи околу него. Кога Господ ги дарувал 

луѓето, изгледа Петрета го дарувал (за наша среќа) многу повеќе. Да биде лико-

вен уметник и поет, човек визионер, пред сѐ, достоинствен човек. Низ критички-

те осврти (најчесто позитивни), „можат да се насетат карактерните особини на 

Петре Наневски“ (Мишо Китановски, стр. 141). 

Од големиот број на критички осврти, одреден број се однесуваат на есе-

истичкото и сатирично-афористичкото творештво на Петар Наневски. По мое 

мислење, тоа претставува кусо дистанцирање од поезијата и сликарството, но не 

и откажување. Есејот е суптилно творештво и бара посебен третман и наобразба, 

што кај Петар Наневски не недостасува. Две книги со есеи има објавено Петре 

Наневски: „Трактат за есејот“ (2010) и „Глорификација на есејот“ (2013). Со 

овие две книги, Петре Наневски може да се нареди во редицата на познати есе-

исти: Анте Поповски, Душко Наневски, Санде Стојчевски, Ефтим Клетников и 

други. 

Иако не се познавав со Петар Наневски, ние се среќаваме на страниците 

на хумористичко-сатиричниот весник „Остен“. И јас соработував со овој весник 

до неговото згаснување. Значи, покрај поезијата, нас нѐ поврзува и хуморот, са-

тирата, афоризмот.  

Како во поезијата, сликарството и музиката, се работи за создавање на 

слики од различен вид, така  ги поврзува душата на поетот, сликарот, музичарот. 

Речиси сите критичари ќе истакнат дека зборот и бојата кај Петар Наневски се 

постојана симбиоза, духовна и душевна испреплетеност. 

Од прочитот на книгава, може да се забележи дека, најчесто литератур-

ните критичари се јавуваат и како промотори на бројните ликовни изложби на 

Петар Наневски. Еден од најревносните е Мишо Китановски. Всушност, тој во 

една рака претставува и своевиден биограф на Петар Наневски. Дека моќта на 

поезијата ја има таа сила да ги сплотува луѓето, го докажува нивниот пример: 

Мишо Китановски е роден во Вевчани – југозападниот дел на Македонија, а Пе-

тар Наневски во легендарното село Ваташа, Кавадаречко, југоисточниот дел на 

Македонија. Дружењето меѓу овие двајца луѓе се претвори во долготрајно прија-

телство со взаемна почит. 

 Од прочитот на мојот критички осврт ќе забележите дека малку е кажано 

за творештвото на Петар Наневски. Дали е потребно тоа да го кажам? Јас мис-

лам не! Бидејќи во книгата, речиси сите критичари се имаат позитивно произне-

сено за делото на Петар Наневски со сите доблести и маани. Затоа, јас се освр-

нав само кон критиката и критичарите на делото на Петар Наневски. Тие подед-

накво со сета своја компетентност се изјаснија за целокупното негово творештво 

– поетско и сликарско. 

Во неговото долгогодишно творештво, Петар Наневски објавил 19 книги 

поезија, есеи и афоризми. Исто така, огромен е и бројот на изложбите. Изложби 

организирал во Кавадарци, во Републикава и надвор од неа. Има добиено бројни 

награди и признанија како за поезија, така и за сликарство. Дали е доволно вало-

ризирано ова 60 годишно творештво? Мислам, не! Некои добиваат и државни 
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признанија за своето поскромно и пократкотрајно творештво. Но, од Петар не ќе 

слушнете поплака поради тоа. Член е на ДПМ, ДЛУМ, ДЛУК и ДЛУБ. 

На крајот сакам да го изнесам списокот на литературни критичари и нив-

ната застапеност во оваа прекрасна книга, или „Ода за критиката“! 

 

Критики, рецензии, интервјуа 

 

Првиот циклус со симболичен наслов „На бришан простор“, содржи 42 

критики од 19 критичари, но дополнително се вметнати уште четири критики 

кои најверојатно се најдени во Петревата архива. Се разбира, со вметнувањето 

на овие критички осврти, книгата добива не само на квантитет, туку и на квали-

тет. 

1. Димитар Митрев (1961 год.), 2. Душко Наневски (1963 год.), 3. Лазо 

Каровски (1980 год.), 4. Миле Ангеловски (1980  год.), 5. Мишо Китановски 

(1982, 1994, 1998, 1996, 2008 год.), 6. Доне Пановски (1983, 1995 год.), 7. Мио-

драг Друговац (1982 год.), 8. Христо Петревски (1982, 1986 год.), 9. Ѓорѓи Ар-

совски (1984, 1988, 1993, 1978 год.), 10. Гане Тодоровски (1987 год.), 11. Науме 

Радичевски (1995, 1996 год.), 12. Евтим Манев (1996 год.), 13. Тодор Чаловски 

(1996 год.), 14. Ефтим Клетников (1998 год.), 15. Радован П. Цветковски (1991 

год.), 16. Томе Арсовски (1997, 1998, 2005 год.), 17. Илија Карајанов (2005 год.), 

18. Бранко Цветковски (2005 год.), 19. Петко Дабески (2013 год.)  

Дополнителни четири критичари: 20. Петко Дабески (нема датум на обја-

вување), 21. Васил Тоциновски (2008 год.), 22. Борис Апостолов (2007, 2008 год.) 

и 23. Санде Стојчевски (2010 год.) 

Вториот циклус: „Боја во себе“ ги содржи следните критичари:  

1. Миле Ангеловски, 2. Петар Стефанов (1987 год.), 3. Ѓорѓи Арсовски 

(1983 год.), 4. Доне Пановски (1985 год.), Мишо Китановски (1989, 1991, 2003 

год.), 5. Стојан Андов (1968 год.) и 6. Ристо Поповски (1980 год.) 

Третиот циклус: „Од пожолтените лисја на весниците“ ги содржи:  

1. Мишо Китановски (1971 год.), 2. М. Игњатова (1990 год.), 3. Сокол Ја-

ковлевски (1993, втората нема година на објава), 4. Магазин „ПУЛС“ (2002 год., 

нема име на авторот на интервјуто), 5. М. Новковиќ (2004 год.), 6. Лазо Ташков-

ски (1973 год.) и 7. Блаже Миневски (1985 год.). 

 

Од овој преглед на литературни критичари, најзастапен е Мишо Кита-

новски со 12 објави. Потоа е Томе Арсовски со 5 објави, и Ѓорѓи Арсовски исто 

така со 5 објави. Доне Пановски со 3. Христо Петревски, Борис Апостолов, 

Бранко Цветковски, Петко Дабески со по 2 објави. Другите критичари се заста-

пени само со по една објава. 

Со овој кус преглед сакам да го заокружам овој критичарски опус за из-

вонредното дело на нашиот Петар Наневски, со желба уште долго време да соз-

дава и да му се радуваме на неговото творештво. 
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Петар Наневски 

 

 

ПЕСНАТА Е ПОДАТОК 

 

 Важно својство на песната е тоа што самата се пресоздава од поколение 

во поколение кога е мудра. Колонијата нејзина е самата вредност. Таа е не-

повторлива, изобразувачка, сѐ до почетоците на самата култура. Екот нејзин се 

огласува со векови и секој го има своето стојалиште. Тоа почна првин како 

СОНЧЕВАТА ПЕСНА на Ахнатон, и истата како свештеници ја сфативме за 

сопствена и блиска категорија. Неискажот да се постави со збор – незамислено-

то во облик. Сонувајќи, песната може да се претвори во билка од јаве, а потоа во 

птица. Човекот не ја добил песната на поклон од боговите, туку ја испеа самиот, 

во сенката на поетот тие да пеат.   

 Времето и денес има и пролет и есен, а можно е и лето и зима. Утрото се 

раѓа со сонце, а тоа е отворање на ружа, „сончево седиште“, што го има истокот 

пред да стане запад. Песната ќе е некој епохален изум што толку е чудесна. Тоа 

огледало што и коцките на цветот ги осветлува, поетот ги осветува како свое на-

оѓалиште за теми. Таа е флуороскоп што за светот себеси се освојува. И застоју-

ва на сопствените дамари.  

 Песната многу дати нема, самата е податок за име. Народна медицина е и 

влезница, за кон небеските и земните длабочини. Затоа, сакајте го цветот, да ми-

риса тој е „станична постојка“ со влезот нејзин. Тоа не се вкрстени туку украсни 

зборови од мислата. А безброј скали за престижот нејзин, што насмевнато чека. 

Затоа певот е податок за себе, за метафората на времето, за времето и за самото 

небо. Жената е животна тема. Соломон изљуби многу туѓинки, а народи се кара-

ат за кралицата од Саба, уште да е песна, чиј потомок е таа. Дали била блескотна 

принцеза или кривонога бајалка, тоа го молчат писанијата. Традициите се спорат 

на Босфор. Жерар де Нервал чул за неа, а истата кралица во делото на Флобер, 

Св. Антониј го става во искушение. Во песната на срцето Соломон, со златна 

прашина ги попрскува своите коњи да блескаат под сонцето. 

 Треба да се изнајдат камења, да се исклесаат за храмот, на песната слава-

та да ѝ се зачува наглас. Таа на „летачка галија“ се сели од мапа во мапа, од вре-

ме во време и станува вековна. Само Колумбо заборавил да одреди кота за неа, 

белки некаде во некое време, ќе останат многу еха неоткорнати. Во варницата на 

песната сликите се брусат. Легендата нејзина мориња надживува, и сите про-

клетства што пловат низ нив. Таа стои на темелот на многусознанието. Визуелни 

претстави и пируети му требаат на духот да фати пеперуга во песна. Парацел-

зиус испушти да каже дека неговиот живот бил Алхемија и поетска ре-форма. 

Човекот го напрега умот и сака да доживее сѐ, зашто езгрото е магнетот што 

привлекува да се спомни. Златото, среброто и седефот прават лапислазулија. 

Песната како култ се разнесува и атомот бива, „ништо друго“, освен податок и 

повод за неа. 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 135 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 137 

 

Македонска академија на науките и уметностите  

Бул. Крсте Мисирков 2, Скопје, Република Македонија  

Тел.: + 389 2 3235-400; Факс: + 389 2 3235-501  

e-mail: manu@manu.edu.mk 

web page: www.manu.edu.mk 

 

Претседател  

Бр. 02-210/67  

30.06.2015 

 

До 

Владимир Костов  

 

Почитуван господине Костов, 

Ми претставува особена чест да Ве известам дека Собранието на Маке-

донската академија на науките и уметностите на Осумнаесеттото изборно собрание 

одржано на 17 јуни 2015 година Ве избра за почесен член на Македонската акаде-

мија на науките и уметностите. 

Честитајќи Ви го изборот и пожелувајќи Ви натамошна успешна работа, Ве 

информирам дека во согласност со одредбите од Статутот на Академијата во рок од 

една година од Вашиот избор можете да одржите пристапно предавање пред члено-

вите на Академијата.  

Со почит,  

Претседател  

акад. Владо Камбовски 

 

 

 

ПРЕДЛОГ  

ЗА ИЗБОР НА ВЛАДИМИР КОСТОВ ЗА ПОЧЕСЕН ЧЛЕН НА 

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

 

РЕФЕРАТ 

 

Владимир Костов е роден во Битола 1932 год. Основно образование и гимна-

зија завршил во родниот град, а Филозофски факултет во Скопје. Работел како про-

фесор на Педагошката академија при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 

Битола од нејзиното основање. Сега е во пензија. Бил еден од основачите како и гла-

вен уредник на списанието „Развиток“. Инаугуриран во доктор на филолошките на-

уки при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Има објавено 17 романи, 10 збирки новели и раскази и 8 книги за деца и мла-

ди. 

Застапен е во антологии на македонскиот расказ кај нас и во светот. Со рома-

нот „Нов ум“ застапен е во антологијата на македонскиот роман (во избор на Георги 

Старделов, Милан Ѓурчинов и Слободан Мицковиќ со поговор на последниов). Со 

романот „Свадбата на Мара“ застапен е во едицијата „Најчитани македонски рома-

ни“ на книгоиздателството „Мисла“ со поговор на Тодор Чаловски; во едицијата 
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„Македонски романи“ на издавачката куќа „Македонска книга“ и во ексклузивната 

едиција „Бисери“ на издавачката куќа „Наша книга“. Со избор од раскази и новели 

застапен е во едицијата „Македонски раскажувачи“ во издание на „Мисла“ а со по-

говор на Раде Силјан. Застапен е и во публикацијата „Македонски романи“ во изда-

ние на „Култура“, а во избор на Петар Т. Бошковски, Слободан Мицковиќ и Георги 

Старделов. Застапен е и во изборот „130 тома на македонската литература“. 

За литературна дејност одликуван е со орден „Заслуги за народ со златен ве-

нец“. 

Добитник е на повеќе награди и признанија, меѓу кои во два наврати награда-

та на градот Битола „4 Ноември“, како и третпат за животно дело, и на републички-

те награди: 

- „11 Октомври“ за романот „Црквичето 40 маченици во Битола“; 

- „1 Мај“ за романот „Свадбата на Мара“; 

- наградата „Рациново признание“ за романот „Битолска хроника“; 

- наградата на Друштвото на писателите на Македонија „Ванчо Николески“ 

за романот „Солза за Мите“; 

- „Гоцева повелба“ за литературна дејност; 

- наградата на Сојузот на здруженијата на наставниците по македонски јазик 

и литература; 

- наградата „Феникс“ за „Приказни за Марко Цепенков“. 

Драматизацијата на неговиот роман „Свадбата на Мара“ во режија на Љуби-

ша Георгиевски, а во изведба на Битолскиот народен театар со забележителен успех 

беше прикажана на театарскиот фестивал во Сараево, на Стерииното позорје во Но-

ви Сад, на Дубровничките летни игри и на други сцени во Македонија и поранешна 

Југославија. 

Драматизацијата на неговата новела „Грешниот Захарија“ од истиот театар со 

успех беше прикажана на театарскиот фестивал во Сараево, а по препорака на жи-

ри-комисијата и на целокупната телевизиска мрежа од поранешна Југославија. 

Драматизацијата на неговиот роман „Црквичето 40 маченици во Битола“ во 

режија на Љупчо Горѓиевски во 2001 со успех беше приквжана на сцената на Битол-

скиот народен театар, како и на Театарските игри „Војдан Чернодрински“ во При-

леп. 

Драматизацијата на новелата „Вечно невина и млада“ со наслов „Една љу-

бов“ од Загорка Поп Анческа во изведба на Битолскиот народен театар 

Романот „Нов ум“ на Владимир Костов беше во обработка во наставната про-

грама за средните училишта, а сега е тоа како задолжителна лектира „Свадбата на 

Мара“. Во слободен избор - на наставниците често се обработува и неговиот роман 

„Црквичето“. 

За творештвото на Владимир Костов е пишувано во: „Историјата на македон-

ската книжевност XX век“ од Миодраг Друговац; во „Македонскиот роман 1952 г. - 

1982 г.“ од Христо Георгиевски; „Современа македонска книжевност“ од Милан 

Ѓурчинов; „Македонскиот расказ“ од Веле Смилевски; „Живо и мртво“ од Милан 

Ѓурчинов; „Толкувања“ од Слободан Мицковиќ; „Огледи и критики“ од Петар Т. 

Бошковски; „Личности и дела“ и „Одгласи“ од Љубиша Станковиќ; „Соочувања“ од 

Благоја Иванов; „Вреднувања“ од Доне Пановски; „Романот како опсесија“ од Цане 

Здравковски; „Растежот на македонскиот роман“ од претходниот автор; „Структу-

ралните специфики на современиот македонски роман“ од Вецко Домазетовски; 

„Крстопати“ од Томе Момировски; „Импресии“ од Доне Пановски; „Свет сон“ од 
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Љубиша Георгиевски; „Мостови“ и „Записи“ од Љубиша Станковиќ; „Плима и осе-

ка“ од Иван Ивановски; „Македонската книжевност во македонската критика“ во 

четири тома (составувачи: Алдо Климан, Раде Силјан, Веле Смилевски и Санде 

Стојчевски). 

Покрај наведените автори и нивните книги, за Владимир Костов во разни 

списанија и публикации и весници имаат пишувано рецензии и критики или имаат 

давано јавни мислења: академиците Матеја Матевски, Георги Старделов, Милан 

Ѓурчинов, Александар Спасов, Божин Павловски, Гане Тодоровски; потоа, критича-

рите и писателите: Тодор Чаловски, Раде Силјан, Димитар Пандев, Санде Стојчев-

ски, Димитар Бошков, Христо Петрески, Радован П. Цветковски, Петре Димовски, 

Бранко Варошлија, Димитар Башевски, Душко Цацков, Панде Манојлов, Алексан-

дар Поповски, Ѓорѓија Најдовски, Одга Арбуљевска, Трајче Крстевски, Никола Ко-

човски. 

Биографски податоци, животни погледи, погледи на литературата како тво-

речки феномен и погледи на актуелни општествени настани Владимир Костов изне-

сува во бројни иктервјуа, а, како посебни по својот обем и содржина се издвојуваат: 

„Писателот пред дванаесет прашалници“ (сп. Развиток бр. I, 1977 г., Битола), „Писа-

телите се вознемирени луѓе“ (в. „Нова Македонија“ – ЛИК бр.21, 1987 год., Скопје). 

„Владимир Костов“ (во книгата „Отаде минливоста“ од Тамара Арсовска, 

„Македонска книга“, 1994 год., Скопје), „Руралното и писателската фантазија“ (ре-

вијата на ДПМ „Стожер“, бр. 26-27, 1998 год., Скопје). 

Како последно и, според авторот, негово најзначајно интервју е она објавено 

во сп. „Бранувања", Струга, 2014 год., што го водел со публицистот Мишо Китанов-

ски со наслов „Писателот како човек созрева во општеството, а се раѓа како писа-

тел“. 

Покрај со белетристика, Владимир Костов се занимава и со проучувања од 

областа на јазикот и литературата. Меѓу бројните трудови ги изделуваме: 

„Климент Охридски и неговиот стил“, публикација „Климент Охридски“, Ма-

тична библиотека – Битола, 1966 год., стр. 27-71.  

„Македонскиот литературен јазик наспрема разговорниот“, сп. „Развиток“ бр. 

3, 1966 год., Битола, стр. 58-70. 

„Извичните и прашалните реченици во поезијата на Кочо Рацин“, сп. „Прило-

зи“, Научно друштво – Битола, бр. 16,1971 год. 

„Синтаксички одлики на битолскиот градски говор“, во публикацијата „Ја-

зични појави во Битола и битолско“, МАНУ, Скопје 1988 г. 

Збигњев Голомб и Владимир Костов – Кирил Трајковски, докторска дисерта-

ција, „Универзитетска библиотека и Педагошки факултет“, Битола, 2007 год. 

„Отстапување на битолскиот говор од нормата на македонскиот литературен 

јазик“, сп. „Развиток", Битола, 1965 год. 

„Поетскиот јазик на Коста Рацин и јазикот на народната поезија“, сп, „Разви-

ток“, бр. 1, 1970 год. Битола, стр. 40-48. 

„Револуционерниот поетски принцип во ,Бели мугри‘ “, сп. „Современост“, 

бр. 6, 1975 год., Скопје, стр. 18-28. 

Од 1967-та, кога Владимир Костов го објави својот прв роман „Лица со мас-

ки“, па сè до последниот „Дива мисла“ (2014), минуваат, еве, шест децении. Во сите 

овие години се појавуваат неговите романи, новели и раскази, од кои некои од нив 

спаѓаат меѓу најзначајнитс антологиски прозни дела печатени на нашиот јазик, а 

притоа ние, со ретки исклучоци, не стасавме да го констатираме и објаснимс токму 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ     ГОД. VI, БР. 6, 2018 Г. 

 

 140 

тој факт – книжевниот феномен Владимир Костов, автор кој спаѓа меѓу највидните 

раскажувачи што се појавија во нашата литература во трите последни децении на 

македонскиот книжевен XX и XXI век. 

Роден во Битола во 1932 г. Костов остана во својот роден град да го векува 

целиот свој живот, а сета Битола, пак, да векува во неговата обемна литература. Би-

тола го најде во овој наш автор својот редок книжевен хроничар. Тој ја откри неа, 

нашата бабам Битола, во временски распон од повеќе столетија. На тој начин Бито-

ла, како Кукулино кај Славко Јаневски или Пасквелија кај Живко Чинго, израсна ка-

ко spiritus loci на неговата проза. 

Но, во творештвото на Костов, Битола не е само онаа која ја познаваме од Ка-

мерата 300 на браќата Манаки, т.е. онаа попознатата европска и балканска конзул-

ска Битола, туку таа во неговото творештво доби еден сосема нов лик. Во неа откри-

ваме една непозната, една средновековна Битола како богомилска тврдина, како 

град на Светите Апостоли, како престолен град на цар Владислав, како град на голе-

ми антички и средновековни споменици со бројни и неизбришливи траги од тие 

времиња. 

Но, феноменот Владимир Костов e токму во тоа што ниту една негова книга, 

како книга за Битола, нема само Битолско, односно само регионално значење. 

Напротив. Уверен дека создава роман за Битола, тој создаде роман за својот народ, а 

кога го создаде него, се откри дека е тоа роман за светот. Владимир Костов, и во тоа 

претставува редок книжевен феномен, Битола ја воздигна во духовно средиште, во 

свој книжевен Космос. Многу од неговите книжевни теми кои се случуваат во би-

толскиот ареал имаат универзална звучност и значење и само на ограничената рас-

пространетост на јазикот на кој тој пишува се должи фактот што Владимир Костов 

остана непознат во поширокиот балкански и европски простор. 

Во својот обемен прозен опус Владимир Коетов создаде стотици ликови, до 

него непознати во нашата литература. Тоа се еден до друг амбициозни луѓе, сакаат 

да освојат и да земат сè што можат од животот, за на крај да изгубат сè. Тие вријат 

во големи и нескротливи страсти. Длабоко се нагризени од големи сомненија за 

смислата на земниов опстој на човекот. Застапуваат оригинални идеи (идејата, вели 

Костов, е позначајна од ликот) во кои и со кои жестоко се спротивставени едни на 

друти. Неговите оригинални идеи ги носат и реализираат ликови исполнети со рет-

ка енергија која ги турка и упатува на неумолива и најчесто на трагична акција. Нив 

ги покренуваат исклучителни, дури неверојатни настани и ги нагризуваат тешки ме-

тафизички и морални јанѕи. Во таа смисла неговата литература ни откри една друга, 

една досега непозната Битола, Битола со нејзината катадневица, но и Битола со сво-

ите легенди, митови, преданија и претсказанија; една, значи, досега невидена, мис-

тична и мистериозна Битола. Нејзиниот автор, Владимир Костов, навлезе во сите, 

дури и во најскриените катчиња на овој град и затоа толку длабоко и сеопфатно го 

откри него, а со него и битолчани, оние типични претставници на сите нејзини со-

цијални слоеви, што ги соголи до дно. Владимир Костов со својата колосална кни-

жевна волја ни ја принесе Битола на тас, како пгго Владислав, внукот на Самоил, 

последниот македонски цар чија престолнина била во овој наш знаменит град, сво-

јата отсечена глава од неговиот шура не дозволувајќи таа да падне на земја, па ја на-

чекал во своите раце и јавајќи на коњ ѝ ја положил на жена си в скут. Владимир 

Костов, во современата македонска литература ја обновува поетиката на магискиот 

реализам и за разлика од многумина наши раскажувачи, не се потпира на својата 

литература само на огромното интуитивно познавање, туку, во својата проза демон-
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стрира една ретка ерудиција од енциклопедиски формат што ги опфаќа речиси сите 

области на културата: историјата и теоријата на светската литература, византиското 

и светското сликарство, историјата и математиката, философијата и лингвистиката, 

психологијата и психоанализата, физиката и митологијата, археологијата и етноло-

гијата, и што е најбитно, тој го осознава дури и она што никогаш никаде ниту мо-

жел да го види, ниту пак прочита и спознае. Голема е неговата авторска моќ да ги 

зафати своите ликови во и од корен. Дотолку повеќе што во неговата проза дефили-

раат ликови од сите класи и сталежи, од различни семејства, политики и вери, од 

различни професионални бранши. Тоа ме упати кон сознанието дека новата маке-

донска епоха од втората половина па XX век и наизменичноста на политичките про-

мени што се случуваа кај нас во овој период, ретко кој толку храбро и непоткупливо 

ги согледа и откри во таква изворна светлина како пгго тоа го стори тој и неговата 

литература. Владимир Костов успеа не само да ги зафати социјалните и политички-

те страни и странпатици на таа македонска епоха, туку ја долови нејзината душевиа, 

духовна и морална структура. Тој израсна во метеоролог на социјалните атмосфер-

ски струења во нашиот живот последново столетие; во геолог на македонските на-

ционални трауми; во хемичар на највехементните и на најизвртените страсти; на лу-

дите и слепите нагони; во фројдовски аналитичар на еротскиот и пансексуалниот 

нагон што ја разбудува, мотивира и раздвижува темната хемисфера на човечката ег-

зистенција, онаа ноќна, окултна и мрачна страна на човековото постоење. 

Владимир Костов и неговата прозна уметност имаат една битна предност над 

повеќето македонски раскажувачи. Во својата генерална романсиерска линија, во 

неговите најпознати романи: „Лица со маски“, „Свадбата на Мара“, „Нов ум“, „Учи-

телот“, „Црквичето Четириесет маченици во Битола“, „Клетва“, „Грешки“, „Тане“, 

„Битолски триод“, „Битолска хроника“, „Обителска трагедија“ итн., тој ќе остане 

романсиер, од една страна, на подвигот, а, од друга, на моралниот слом на генераци-

јата од 1941. Во неговите познати романи е опишана волјата на таа генерација да го 

преобрази светот (примитивниот комунизам), но паралелно со тоа, со откривањето 

на нејзината нехумана револуционерна акција, ја подлегна на жестока критичка об-

јективација нејзината хипокризија и морална деградација. На пример, во 1945-тата, 

кога се спроведува конфискацијата на имотите, особено на златото на т.н. класен не-

пријател, него алчно го присвојуваат т.н. победници, од разните Ризанковци и др. 

Тогаш се случува палењето на книгите на Шекспир, на Толстој, Иго итн., од кои не-

кои се продавале на семкарите за ќулавки, а со некои што биле од корици од мека 

кожа (како Хрисовулот на пергаментен свиток) Ромите ги крпеле алиштата, чевли-

те, скинатите дајриња и тапани. 

Од сите тие нови настани, од сите тие нови празнувања, од сите тие нови со-

цијални лудории, тој во своето прозно творепггво извлече длабока смисла за човеч-

киот кобен и несреќен опстој под небесниов свод. 

Владимир Костов е надарен со исклучителна дарба за опсервација на која 

ништо не може да ѝ се скрие за на тој начин, зад феноменолошкото во стварноста, 

да го открие ноуменалното. Во неговата проза сликата на животот не е видена како 

во огледало, во истите познати пропорции и релации. Напротив. Тој свесно ја ис-

кривува неа и со тоа го редуцира небитното, вградувајќи во текстот иреални, најчес-

то гротескни и апсурдни глетки, доведувајќи ги до степен на ретка поетска симбо-

лизација. Нему не му успеваат праволиниските и еднодимензијалните ликови. Тој 

трага во нив по нивните таинствени, окултни и дури мистични карактеристики и ги 

придружува со некои нивни хуморни исчашувања од нивниот зглоб, досегајќи ги 
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крајностите. Затоа една од главните карактеристики на неговата проза е хуморот кој 

се нагризува и над сè студено се подбива, водејќи не ииз лавиринтите на постоење-

то како во нас да ги одмотува иишките на Аријадна од клопчето на постоењето, од 

најтајните и најскриените пластови на нашето битие, од праисконските предели на 

животот. Отаде оние мистични и неизвесни, налудничави и рационално недосегли-

ви видови на одвивањето на настаните, онаа мистична и мистериозна мрачнина во 

која тлее животот по која тој рие. Отаде таа онтолошка осама со која се обземени 

неговите ликови кои до себе патуваат низ внатрешен чемер и јад, а патуваат низ по-

жари од страсти, распламтени и распаметени во својата свест, само да допрат до 

вистината. Сите тие откриени се во своите страдања, бидејќи се подготвени на крај-

ни и радикални чекори само да ја спознаат и откријат вистината. Сите тие горат од-

внатре и проколнуваат сè во големата страст да ја допрат, да ја спознаат, да ја откри-

јат и објават вистината. Вистината само вистината макар и преку нејзиното истраду-

вање и очајничка болка! Токму затоа неговите дела како градби на еден богат и не-

мирен дух, ни делуваат и како литература и како философска медитација за човекот 

и неговиот внатрешен свет. Владимир Костов го чувствува демонот во себе за да 

пишува, за да испишува илјадници и илјадници страници. Затоа пред неговите ро-

мани како да нè обзема некој страв од чудата на светот, некој страв од тоа дали ќе 

продреме низ тие прекумерни страници во раѓањето и во откривањето на земното и 

небесното во животот и во човекот. Владимир Костов ги испишува страниците на 

своите дела, поаѓајќи од она пгго Ниче го нарекуваше amor fati, т.е. од љубовта кон 

судбината, која според авторот на „Волја за моќ“ е најплодното начело на постоење-

то. Неговите ликови пијат од праизворите и од длабочините на животот. Тие не се 

истргнати од сопствената културна и историска традиција, туку произлегуваат од 

неа, произлегуваат од сопствените митови, религии, верувања. Тие се пренатрупани 

од човечки маки и страдања, но и од борбата во себеси да се извишат до еден почо-

вечен и посреќен свет. Ја бараат земјата, а го откриваат небото и летаат во неговиот 

бескрај. Го бараат и донкихотски копнеат по еден почовечен свет, но како сите до 

еден да завршуваат во своите сопствени морални ломови и бездни. Тие во сиот свој 

животен век и во сите свои историски времиња како да се оставени на некој крсто-

пат на егзистенцијата. Чувствуваат дека живеат во историски раздобја на френетич-

ни промени, но во нив никако да ги надвасат спротивностите, туку само паѓаат од 

една во друга. Гледаат дека ништо под нивните нозе не е цврсто, дека е сè менливо 

и минливо. Затоа не го наоѓаат моралниот закон во себе кој постојано им се измолк-

нува. Отаде тој душевен кошмар во нивните срца и тој метафизички хаос во нивни-

те глави. 

Поетиката на прозата на Владимир Костов е неразделно поврзана со еден со-

одветен, се осмелувам да го наречам, полифониски магиски реализам налик нај-

повеќе за литературното искуство на Томас Ман. Но неговата поетика може да ги 

повтори познатите зборови на Достоевски поставени во прашална форма: „Јас го са-

кам реализмот сè дури не премине во фантастичност, бидејќи што може за мене да 

биде пофантастично и понеочекувано, па и поневеројатно, од стварноста?“ Тоа е 

еден нов реализам остварен меѓу фанатичното барање на вистината, на страсната 

потрага и соочување со неа, но и со иреални ситуации и со еден агониски, со еден 

демонски постреализам. Неговата опсервација како негово моќно оружје во проби-

вот до вистината се соочува во стварноста на животот и човекот со она демонска и 

демонолошка психолошка изостреност на вгледот во внатрешниот свет на човекот. 

Тие два света: светот на реалното и светот на иреалното, не се кај него изделени па 
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затоа честото чувство што ни го открива неговата проза: реалното да делува иреал-

но, а иреалното реално. На пример, првата реченица од „Грешниот Захарија“, гласи: 

„Захарија пред полноќ по телефон им јави на своите дека умрел“. Во неговата проза, 

значи, се споени тие две крајности – голата стварност и фантастичните соништа, но 

соништа што надоаѓаат од таа стварност. Неговите реалистички студии и судбини 

се усвитени до вриеж, па затоа, секогаш соочени со нив и доживувајќи ги нив, ние 

не разликуваме дали нив ги опишува некој строг прикажувач на стварноста, или не-

кој месечар кој талка по гробиштага и ја студира својата улога на гробар од Шек-

спировиот Хамлет. 

Владимир Костов е, несомнено, моралист, но тој е тоа не затоа што неговите 

ликови честопати изгледаат како некои морални проповедннци, туку затоа пгго ве-

рува во моралната преобразба на човечкиот род. Ако таа верба ни се одземе, смета 

тој, треба да кренеме раце од литературата, зашто сè пгго е човечко неразделно е по-

врзано со неодминливото прашање: Чуму, чуму сето што го презема човекот ако е 

сè бесповратно изгубено и ако сè завршува во апсурд или во морална атрофија? 

Со поставувањето на ова прашање навлегуваме во клучниот проблем од пое-

тиката на Владимир Костов – статусот на уметноста во т.н. морална преобразба на 

човекот, познат уште како однос: уметност – морал; естетика – етика; добро – зло; 

уривање – градење; дух – тело, свест – нагон итн. Особено во првите, или во базич-

ните романи со кои тој настапи во македонската литература („Лица со маски“, 

„Свадбата на Мара“, „Нов ум“ и „Учителот“) сите тие прашања за моралните диле-

ми на човечката егзистенција избија во преден план, при што неговата литература 

навлезе во граничните зони на една морализирачка философија. 

Веќе во својот прв објавен прозен текст, Владимир Костов ги положи основи-

те и на својата книжевна поетика, но и на својата книжевна метафизика. Неговиот 

етички и естетички радикализам ќе дојде до израз токму во „Лица со маски“. Него-

вата проза, нурната во медитациите на своите ликови, ќе добие нагласена философ-

ска димензија. На етички план тој несреќата и трагиката на човечкиот род ќе ја види 

во неговата опседнатост само од материјалната среќа, од материјалното богатство. 

Човекот, според него, ја бара својата среќа токму таму од каде што извираат сите 

негови несреќи, па силата на злото растеше сè додека во нашиов век не ги достигна 

размерите на атомска бомба. 

Има ли тогаш спас за човекот? И големиот проповедник на доброто, верникот 

во еден вечен човек и еден среќен свет, писателот Владимир Костов, капитулира со 

својата филантропија. Романот „Битолска хроника“ ја убива надежта во неа. На чо-

векот му нема спас. Оној што има пари ќе оздраве, оној што има пари се колне на 

вистинско место. Затоа воскликот во овој роман пгго често го слушаме: М'ни, М'ни, 

како сподвижник на сè во човечкиот род е восклик кој раѓа и убива сè, од исконот 

до денес. 

Ессе Hitoria! 

Ессе Homo! 
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БИБЛИОГРАФИЈА НА ВЛАДИМИР КОСТОВ 
 

Ги има објавено следниве дела: „Лица со маски“, роман, („Мисла“, Скопје, 
1967 г.), второ поправено издание во книгата „Маски" („Мисла“, Скопје, 1983 г.); 
„Свадбата на Мара“, роман („Мисла“, Скопје, 1968 г.), второ поправено издание во 
едицијата „Најчитани македонски романи“ („Мисла“, Скопје, 1980 г.); трето изда-
ние во книгата „Маски“ („Мисла“, Скопје, 1983 г.); четврто издание во „Избрани де-
ла“ (БИД „Мисирков“, Битола, 1986 г.); петто издание во едицијата „Бисери“ („На-
ша книга“, Скопје, 1990 г.); шесто издание во „Македонска книга“, Скопје, 1990 г.; 
седмо издание – „Мисла“, Скопје, 2002 г.; романот е застапен во училишната лекти-
ра за средните училишта; „Игра“, збирка раскази, библиофилско издание на „Мис-
ла“, Скопје, 1969 г.; „Нов ум“, роман („Мисла“, Скопје, 1970 г.), второ поправено 
издание во „Антологијата на македонскиот роман“ („Македонска книга“ и „Култу-
ра“, Скопје, 1980 г.); трето издание во „Одбрани дела“ (БИД „Мисирков“, Битола, 
1986 г.); „Ах, бре“, збирка раскази-новелети („Развиток“, Битола, 1970 г.); „Учите-
лот“, роман („Мисла“, Скопје, 1976 г.); второ поправено издание во „Избрани дела“ 
(БИД „Мисирков“, Битола, 1986 г.); „Кадe си тргнал, сине“, роман за млади („Наша 
книга“, Скопје, 1982); второ поправено издание во „Детска радост“, Скопје, 1992 г.); 
„Шумата ечеше“, сказна („Современ возач“, Скопје, 1982 г.); второ, поправено изда-
ние во „Детска радост“, Скопје, 1990 г.; „Маски“, избор на романи со избор од кри-
тиката за творештвото на авторот („Мисла“, Скопје, 1983 г.); „Црквичето Четирие-
сет маченици во Битола“, роман („Мисла“, Скопје, 1984 г.), второ, поправено изда-
ние во „Избрани дела“ (БИД „Мисирков“, Битола, 1986 г.); „Вујко“, роман („Наша 
книга“, Сколје, 1974 г.); „Избрани дела“, четири тома (БИД „Мисирков“, Битола, 
1986 г.); „Грешниот Захарија“, новели („Мисла“, Скопје, 1986 г.); „Тестамент“, но-
вели за млади („Македонска книга“, Скопје, 1987 г.); „Пријатели“, избор на раскази 
во едицијата „Македонски расказ“ („Мисла“, Скопје, 1988 г.); ,Нума“, новели („Мис-
ла“, Скопје, 1989 г.); „Хрешка“, роман („Мисла“, Скоцје, 1991 г.); „Последното це-
ливание“, роман („Култура“, Скопје, 1992 г.); „Новели“, избор на новели („Култу-
ра“, Скопје, 1990 г.); „Ми кажа“, роман за млади („Детска радост“, Скопје, 1991 г.), 
второ издание, првото издание „Тестамент“; „Келешот“, новели („Мисла“, Скопје, 
1995 г.) со второ, поправено издание на романот „Грешка“; „Битолски триод“, ро-
ман (БИД „Мисирков“, Битола, 1994 г.); „Сениште во град Битола“, роман („Мис-
ла“, Скопје, 1994 г.); „Маргарит“, збирка раскази („Култура“, Скопје, 1996 г.); „Сол-
за за Мите“, роман за млади („Матица македонска“, Скопје, 1997 г.); „Суровата шко-
ла на животот“, раскази за деца и млади („АПЕКС“, Битола, 1998 г.); „Битолска хро-
ника“ – „Обителска трагедија“, два кратки романи („Мисла“, Скопје, 1998 г.); „Та-
не“, роман („Мисла“, Скопје, 2000 г.); „Златното руно“, новели („Матица македон-
ска“, Скопје, 2001 г.); „Фауст“, драматизација на истоимената новела во книгата 
„Македонска голгота“; „Монодрами“ (Дом на културата, Битола, 2001 г.); ,Насовни-
ци“, драма (сп. „Развиток“, бр. 2, 1969 г.); „Цената за љубовта“, драма (сп. „Разви-
ток“, бр. 1, и бр. 2-3, 1971 г., Битола); „Хераклејски мозаик“ – Зборник од 201 нове-
лета („Про литера“, 2003 г., Куманово); „Избрани дела“ во седум книги („Про лите-
ра“, 2007 г., Скопје); „Скршена чаша“, збирка раскази и новели (2007 г., Скопје); 
„Писание за Страшниот суд“ (2011 г., Скопје); „Еврејчето Шами“, за деца и млади 
(Битола, 2007 г.); „Лингва латина“, новели (Скопје, 2010 г.); „Хераклејски мозаик“ – 
додаток со 50 новелети („Про литера", Куманово, 2012 г.); „Даровна“, новели 
(Скопје, 2012 г.), јубилејно издание, „Матица македонска", Скопје; „Битолските 
приказни на Марко Цепенков“, за деца и млади (Скопје, 2005 г.); „Воденичен ка-
мен“, раскази (Скопје, 2008 г.); „Битолијада", роман (Скопје, 2006 г.). 
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КРИТИЧКИ ФРАГМЕНТИ  

ЗА ЛИТЕРАТУРАТА НА ВЛАДИМИР КОСТОВ 

 

 

Милан Ѓурчинов: ОГЛЕДИ И КРИТИКИ 

Во Скопје живеат поголемиот број македонски писатели. Тука се вкрстуваат 

готово сите релации на нивните потфати, креации, амбиции, желби, исчекувања. 

Но, ете, се појавуваат писатели кои својата работа ја вршат далеку од осветлените 

„центри“. Во долгите и тажни ноќи од провинциското битисување тие размислуваат 

за животот, ги посматраат луѓето околу себе, се мачат и ги втискуваат на хартијата 

своите протести против сивилото и празнината во животот што ги опкружува и при-

тиска. Таков е Владимир Костов. Почна да објавува пред неколку години, но вед-

наш беше јасно дека е во прашање писател преосетлив за моралните проблеми на 

општеството и поединецот, писател кој, за жал, не размислува за формата и изразот, 

но затоа не се преправа дека не го забележува сето она што околу нас и во нас се 

случува. Неговите три романи: „Луѓе без маски“, „Свадбата на Мара“ и „Нов ум“ – 

го имаат сигурното место во нашата нова прозна книжевност. Ако во нив нема 

снажни зафати и возбудливи новаторски откритија, тие секако се нивна врска со мо-

ралните проблеми на мигот кој го живееме, негова меланхолична тага и опомена. 

 

Миодраг Друговац: ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКАТА  

КНИЖЕВНОСТ 20 ВЕК („Мисла“, 1990 г., Скопје, стр. 531) 

Кај Костов во перманентен судир се две утопии. Едната од нив секогаш ево-

луира кон анти-утопија. Катарзата е, по превосходство, анти-утописка. Ако така мо-

же да се рече, романите на Костов се гротескни и трагично-гротескни анти-утопии. 

Критичко-реалистичкиот и сатиричкиот контекст се релативизира (Нов ум). Јунакот 

(Методија) не е само педантен дијагностичар, ами и личност со своја визија, сеедно 

што е таа утописка. Притоа Костов однадвор, од авторска гледна точка, го каракте-

ризира својот јунак (на пример, Учителот е „емотивно богат“ итн.). Тоа ќе рече дека 

еден ваков пристап буди сомневање, оти, сепак, Учителот не е роман ни за Шуаните 

ни за Евгенија Гранде, иако Костов преку својот главен јунак повеќе пати инсистира 

токму на квалификативот „Човечка комедија“, поврзувајќи го со Балзак и „балза-

ковштината“, методолошки и стилски реактуелизирајќи ги и некои од „секретарски-

те манири“ на овој литературен демиург од XIX век! 

 

Раде Силјан: („Стожер“, бр. 119, Скопје, 2014, стр. 12) 

...Во својот богат романсиерски опус, Владимир Костов изгради препознат-

лив творечки систем. Овој тивок, навидум многу повлечен, книжевно образован и 

информиран писател, во изминатите четири децении (од појавата на неговиот роман 

„Лица со маски“ во 1966 год.) во својот разгранет романсиерски и раскажувачки 

опус пројави исклучителна творечка доследност. Во изминатиот период во контину-

итет, без творечки замор, тој ги објавува своите дела со кои остави трајни белези во 

нашата литература. Со својот автентичен ракопис, уверливо ја отсликува реалноста 

на својот град, притоа јасно осветлувајќи ги бурните процеси што се случувале низ 

времињата во него и во поширокиот регион. Внимателниот и стрплив проследувач 

и читател тоа најубаво ќе го забележи во романите „Црквичето четириесет мачени-

ци во Битола“, „Учителот“, „Нов ум“, „Битолски триод“, „Битолска хроника“, „Оби-

телска трагедија“ и во „Битолијада“, дела кои, поради пословичната инертност на 
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критиката, останаа недоволно афирмирани и протолкувани. Прозата на Костов е 

силна во својита порака: таа верно го отсликува времето во кое живееме. Писателот 

го насочува своето внимание кон трагични судбини, кои се во постојан судир со ко-

дексот на човековиот морал: судбини кои се во постојан судир и со сопствената сре-

дина, кои го поткопуваат општествениот морал и кои се обземени од кариеризам и 

евтина слава. ...Во романот „Црквичето четириесет маченици“, на над петстотини и 

седумдесет страници, ја елаборира познатата мисла за перото на писателот и за чет-

ката на сликарот не како празни сламки, ами како оружје, како силна и непореклива 

порака до поколенијата. Ја поврзува и ја надградува таа мисла со легендата за чети-

риесетте битолски калуѓери кои со крст и меч во XIV век ја бранеле Битола од наез-

дата иа Османлиите, настан колку трагичен толку и величествен, достоен да влезе 

во легенда. ...Во галеријата од романи на Владимир Костов посебно место зазема и 

романот „Битолијада“ во кој најголемо внимание им е посветено на настаните од 

Првата светска војна, особено на двегодишните борби меѓу завојуваните страни 

што се воделе за освојување на Битола. Опсадата на градот во таа војна се компари-

ра со опсадата на Троја опишана во Хомеровата „Илијада“. ...Во прозниот опус на 

Владимир Костов човековата морална димензија зазема централно место. 

 

Слободан Мицковиќ: МЕЃУ АКТУЕЛНОТО И ИРЕАЛНОТО – 

Литературниот свет па Владимир Костов – 

Костов со своето интелектуално љубопитство постојано се насочува кон мигот 

во кој живее, кон светот кому и тој му припаѓа. Но тој се интересира во својата лите-

ратура едновремено и рамномерно за две насоки – за внатрешниот свет на личностите 

кои ги создава и за ситуациите, амбиентот и за некои поопшти текови кои му даваат 

можности за дескрипција. Тие две постапки кај него постојано се менуваат, во еден 

брз ритам се стопуваат една во друга, така што ефектот кој доаѓа до нас, до нашата 

свест е концентриран на еден единствен план: нас нè интригираат процесите, состој-

бите и ломовите што се случуваат во неговите личности како мотиви за нивното 

постапување и однесување. 

Значајна е за Костов, за неговата литература, врската со некои писатели, онаа 

спиритуална, творечка врска, која доста ретко се остварува, и тоа само кога постојат 

вистински предуслови, вистински афинитети. Упгге првиот впечаток што читателот 

го има по контактот со литературата на Костов, тоа е што таа самата го навестува во 

себе присуството на Достоевски. Тоа, само по себе, ништо не би значело за однесу-

вањето на луѓето, одлуките шго тие ги донесуваат, ненадејните постапки што ги 

прават, иако ниту тоа однесување, ниту постапките и одлуките не можеме да ги раз-

береме низ критериумот на некакво нормално, логично реагирање, не можеме, 

надвор од постапката на Костов, од неговата вешта литературна постапка, да ги 

примиме тие нешта со мотивите што ги предизвикале. Сето ова што се случува во 

„Нов ум“ има корени длабоко во луѓето, излегува од некои нивни запрени, но неза-

боравени поранешни намери, од некакви дамнешни желби и стремежи. Тоа е суш-

тинското што Костов го развива во себе како сопствена авторска страст: да гледа во 

луѓето, во нивниот внатрешен таинствен преплет на желби, барања, недоразбирања, 

недоумици, трауми и комплекси. Тоа е таа внатрешна врска што во себе Костов ја 

воспоставил со она искуство кое за литературата го освоил Достоевски. Ако заклу-

чиме со една единствена вистина дека Достоевски влијаел, суштински и вистинито, 

само врз добри и значајни автори. 
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Димитар Бошков: БЕСКОМПРОМИСНА ПРОЗА 
 

Особености на литературната мисла 
 

Ние, како народ, имаме колективно право да ја користиме далековидоста на 

литературната мисла за потребите на нашето постоење, зашто во тоа нема сомне-

ние, таа израснувала од традиционалното колективно сознание и се пресоздавала во 

литературата за да им служи на нашите потреби, сфатени најшироко како потреби 

на нашето колективно и индивидуално постоење.  

Расказот на Владимир Костов нè враќа во светот на нашата литература од тоа 

време, но не свет каков што тогаш сме го доживувале, туку тој свет во една друга, за 

нас непозната или од нас невидена светлина. Нè враќа во времето во кое и нашата 

литература, гледана од денешен аспект ни се претставува необично како некој пара-

лелен свет со оној во кој ние тогаш живеевме, како огледало во кое тој свет го гле-

дале некои други очи не нашите, и за кој размислувала некоја друга свест не наша-

та. Но, ако може пред себе да бидеме малку поискрени, тогаш не ќе може да скрие-

ме дека тоа време, читајќи ја нашата литература, ние, сепак, се радуваме што со не-

кои други очи го гледавме животот и, макар и несвесно, бевме горди што можевме 

да се идентификуваме со нив. 

А денес, пак по повод расказот на Владимир Костов, можеби е време таа „не-

која друга свест“, што сме ја откривале во литературата, да ја осознаеме како своја, 

да ја признаеме како наша мисла, како жива мисла иа нашето битие која, потисната 

во нас, еве, низ перото на писателот проговорил; како наша современа актуелна 

мисла. Созреано е времето во мислата на нашата литература да се препознаеме се-

беси во одбрана не само од притисокот на тогашната идеологија, туку ништо по-

малку и од опасностите што ги крие во себе заслепувачката динамика на современи-

от развој во кој се најдовме втурнати неподготвено. Нашата литература во многу 

краток временски период сублимирано го реафирмира колективниот ум на Македо-

нецот како наша заедничка сопственост и независно кој авторски потпис стои под 

делото, ние имаме колективно авторско право да ја користиме мислата што е во не-

го изразена. 

 

Димитар Пандев: ВЕЧНОСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ГРАДБИ  
(Владимир Костов: Црквичето четириесет маченици во Битола, „Мисла“,  

Скопје, 1984 г.) 

Како роман за Битола, „Црквичето...“ е роман за балканскиот менталитет, ро-

ман со една возбудлива и препознатлива балканска обоеност, но и роман што посега 

по универзалните вредности на човечката душевност. Во романот се меша стварното 

и нестварното, живото и неживото, и сето тоа се надградува над омеѓениот простор 

на градот. Тоа е роман со една препородена симболика и идејност, својствени за ли-

тературни форми кои по логиката на нештата биле преиздигнати од развојот на ли-

тературата (житејната книжевност), но и роман кој сосема слободно се зафаќа со 

акутните проблеми на секојдневјето. 

 

Петре Димовски: ТОА ГО ПОСМАТРАВ ОД СВОЈ АГОЛ 

Учителот, тој роман – фокус, каде се апсорбирани филозофските и литера-

турните идеи на писателот од неговото богато литературно творештво од романи, 

новели, раскази. Роман кој суверено ја презел власта над авторот, како да е авторот 

негова креација, се поставиле во изменети улоги, и во сонот и во јавето, и во фанта-
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зијата и во реалноста, и кога еве и петти пат го повикува на двобој, на неизбежна 

пресметка, писателот да го пресоздаде Учителот, Учителот да го пресоздаде писате-

лот. А притоа и двајцата да останат со својот целосен интегритет, но и натаму да би-

дат должници еден на друг, и натаму да си го нарушуваат мирот и спокојството 

еден со друг, зашто филозофијата на животот бара постојана будност пред напаста 

на злото. 

Тих и медитативен, дава впечаток дека во него секогаш надвладува размисла-

та и надоаѓа творечката енергија со насобирање на бунтовност, кој никогаш не мо-

же да се помири со состојбите и кој длабоко страда поради ерозијата на моралните 

вредности кај современиците и несовршеноста на светот. 

Владимир Костов, восхитувачко за нашето сфаќање, сè следи, од неговата со-

вршена опсерваторија ги опфаќа длабочините на времето и широчините на просто-

рот, како на големите настани, така и на безначајните нешта. Ги набљудува луѓето, 

нивните физички особини, духовните светови, емоционалните трепети, состојбите и 

случувањата. Во дијалог е со вековите што одминале. А ја има моќта да врати во на-

шето време, и пред нашите очи да продефилираат лица и настани кои останале дла-

боко во минатото, како што се времињата на Римската империја, петвековието од 

Османлиското владеење, балканските катаклизмички поместувања, востанувањата 

на осознаените и непомирливите, со сите свои доблести и мани, со животовдахнат 

дух, со уверлива присутност и со реалистичка сугестивност, преку нив да ги видеме 

и времињата што неповратно одминале, што потонале во длабочините на заборавот, 

прекриени со наслагите на минатото. Со една извонредна вештина на создавач, 

повторно ги обновува и ги враќа во нашата меморија и во нашиот свет. 

Во делата иа Костов често се зборува за ерозијата на моралот, паѓањето на 

моралните вредности. Злото е тоа што се наметнува како творечка инспирација, на 

кое треба да му се спротивстави доброто и во една беспоштедна битка, што ја паме-

ти животот, да извојува победа. Костов го следи ликот, ги следи неговите психички 

потреси и трепети, неговото бунтување. Тој е вистински мајстор на психоанализата, 

на душевните преломи кај ликовите. Во контрастот на отпаднатите вредности на 

светот и хармонијата на вечноста, ја засилува сликата на спротивставените полари-

тети. За да се постигне тоа потребна е голема перцептивна моќ, со која Владимир 

Костов суверено владее. 

Воспитан во традиционално, градско патријархално семејство, Владимир Кос-

тов во своето творештво го носи елементот на една религиозна добродушност и на 

морална чистота, и оној внатрешен бунт против контаминацијата на човековата душа. 

Според литературната критика, „литературниот концепт на Костов е во осно-

ва една интелектуална конструкција која сопствениот свет, според својата внатреш-

на потреба, го проверува низ литературното кажување зашто сака да ги најде соп-

ствените рамки што ќе го осмислат тој концепт“. 

Тој поставува крупни морални и филозофски прашања, и тоа го прави на еден 

парадоксален начин, со иронизација и сатира. 

Во пространството на творечката битка Костов настапува со страст на голем 

истражувач, каде откритијата ја фасцинираат и неговата писателска душа. Критика-

та (пред сè Ѓурчинов, Мицковиќ), констатирала дека за свој книжен и воопшто ес-

тетски идеал го има творештвото на Достоевски. Констатација на светската книжев-

на критика е дека Достоевски влијаел суштински и вистинито само врз добри и зна-

чајни автори. 

Големата градба на Костов е создадена од богати и исполнети реченици. Кај 
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ликовите од делата е присутна една драматика што се изразува низ внатрешните су-

дири на личностите. Неговата литература е критична и сатирична. 

Писателовата свест и совест неодвоиво се поврзани со неговото дело. 

Како писател високо е вреднуван од литературната критика, наградуван, пре-

објавуван, застапуван во многу избори и антологии на расказот и ромаиот во земјата 

и во странство.  

Во едно искажување Владимир Костов истакнува дека кај литературата од 

време на општа криза на моралот, во криза е ставена и естетиката. Кога отсуствува 

критичкото мислење, консументите квази литературата ја прифаќаат како вредност, 

и етичка и естетска, која во бестселер и хит издание се промовира и пласира како 

врвна вредност. Спасот од шунд и кич литературата Костов го гледа во „ангажира-

ната литература, но пројавена во нова, атрактивна форма, ... во форма на бестселер. 

Тоа значи, да се победат кичот и шундот со нивните изразни средства, сликовито 

речено, да се победи ѓаволот со неговото оружје на негов терен, во неговиот пекол... 

Литературата не е луксуз. Таа е општествена свест и совест. Лишена од тоа свој-

ство, а наконтена атрактивно, тоа е шунд и кич“. 

Спасот од ова Владимир Костов го гледа во неговата идеја, атрактивниот реа-

лизам: „Мој залог во тој поглед“, посочува, „е мојата литературна визија проектира-

на во моето литературно творештво, парадигматично во ликот на Учителот од исто-

имениот роман...“ 

 

Имајќи ги предвид оценките на неговото книжевно творештво прикажано во 

рефератот, имаме посебна чест да го предложиме проф. Владимир Костов за допи-

сен член на МАНУ. 

Акад. Георги Старделов, с.р. 

Акад. Матеја Матевски, с.р. 
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Промотивен говор на академик Владимир Костов 

 

Уважени гости, блиски роднини, колеги и пријатели! 

 

ПОЧИТУВАНИ! 

Пред сè сакам да Ве поздравам и да Ви благодарам за Вашето присуство на 

овој свечен собир по повод верификацијата на решението на Советот на Македон-

ската академија на науките и уметностите за мојот прием во нејзиниот состав како 

почесен член. Посебна благодарност му искажувам на претседателот на МАНУ 

академик Таки Фити кој со своето присуство го зголеми значењето на овој чин. Не 

помалку се чувствувам почестен и од присуството на поранешниот претседател на 

МАНУ академик Владо Камбовски, чија поддршка за мојот избор беше од битно 

значење, за што му сум бескрајно благодарен. 

Промотивната реч на акад. Георги Старделов ја доживеав како крешчендо на 

неговата симфониска интерпретација на моето литературно творештво, небаре ин-

спирирана од триумфалната „Ода на радоста“ од Бетовен за што му искажувам бла-

годарност со елативно значење. Поздравното обраќање на претседателот на Маке-

донското научно друштво Марјан Танушевски, наметна впечаток дека тој зборува 

не само во свое име, туку и во име на целото членство на Друштвото како што јас, 

признанието што го добив од МАНУ, го примив не само персонално, туку како 

признание за сето членство од Научното друштво и од членовите на Битолскиот 

книжевен круг. 

Без да го потценам придонесот на многумина кои за мојата писателска афир-

мација имаа свој влог, но во оваа прилика посебно сакам да ја истакнам заслугата на 

писателот академик Божин Павловски кој како оснивач и директор на книгоизда-

телството „Мисла“ го прифати и го објави мојот прв роман „Лица со маски“, макар 

што тој, во однос на тогаш форсираната литература, апологотески поставена спрема 

актуелната власт, претставуваше критика на нејзината хипокризија. Божин Павлов-

ски сфати дека тој роман е напишан во духот на критиката на големиот српски пи-

сател Велјко Петровиќ, насочена против граѓанскиот конформизам како вид на ла-

жен патриотизам, впечатливо искажана во неговата знаменита максима: „О, роде 

мој, јас те мразам, зошто премногу те сакам!“ 

Подоцна така ги прочита моите книги и Раде Силјан како основач и директор 

на книгоиздателството „Матица македонска“. Тој, не само што ги издаваше моите 

книги, туку, бидејќи сестрано надарена книжевна личност, како критичар и истори-

чар на македонската литература, мошне позитивно се произнесуваше за мене, прет-

ставувајќи ме како значаен автор, за што во оваа прилика му искажувам голема бла-

годарност. 

Извонредна улога во афирмирањето на моето литературно творештво среде 

академската јавност во нашиот град изигра и д-р Златко Жоглев, во два наврати рек-

тор на Битолскиот универзитет. Социолог по специјилност, но и со знаења од облас-

та на теоријата и историјата на македонската и светската литература, тој се пројави 

како суверен толкувач и валоризер на моето творештво и на творештвото на бројни 

македонски автори. Мошне резултантно се пројави и неговата ќерка Билјана Жогле-

ва Петровска која, под менторство на проф. Венко Андоновски, успешно го одбрани 

дипломскиот труд „Наративните принципи во расказите на Владимир Костов“. Ре-

зултат на своето продлабочување во проблематиката поврзана со наратологијата е 

вториот нејзин труд на таа тема со кој остава впечаток на личност со профил на 
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иден теоретичар на литературата во областа на македонистиката. 

Меѓу проследувачите на моето творештво спаѓа и Николче Вељановски. По-

лиглот-филозоф, во чиј осврт „Ничеовиот чекан“, е дофатен основниот агенс на мо-

ето творештво. 

Од авторите на „Битолскиот книжевен круг“ како огранок на ДПМ посебно 

сакам да го апострофирам Панде Манојлов кој, во континуитет следејќи ја мојата 

книжевна продукција, не само што ѝ даде извонреден публицитет, туку, и самиот со 

својата поезија тематски поврзан со Битола, како нејзин Ѕрiritus loci, ретко кој како 

него, автентично ја дофати локативно-генетската димензија на моето творештво. 

Не помалку заслужен за признанието што го добив од МАНУ е и Петре Ди-

мовски кој своето реноме на истакнат писател, колегијално го вложи во афирмација 

на моето творештво. 

Покрај нив, Доне Пановски од историско-литературна позиција, мошне висо-

ко ја рангираше мојата литература. На таа линија се најде и Цане Здравковски кој го 

осветли моето творештво од нејзиниот општествено-политички аспект. 

Радован П. Цветковски, литерат, филолог, фолклорист, но и автор на книги за 

деца, веднаш го воочи и го потенцира жанровскиот ексклузивитет на мојата книга 

„Битолските приказни на Марко Цепенков“. 

Никола Кочовски, покрај неговата главна романсиерска преокупација успеш-

но се пројавува и во полето на литературната критика, од која не е исклучено и мое-

то творештво. 

Во продолжение на оваа моја благодарствена реч, нека не се сфати како таф-

тологија, ако ја повторам почитта и благодарноста што ја чувствувам спрема акад. 

Георги Старделов како спрема исклучителна личност во културната сфера на маке-

донскиот национален подем и показ според концептот на Гоце Делчев за светот, 

сфатен како поле за културен натпревар меѓу народите: почит зашто неговиот при-

донес во афирмацијата на македонската култура во европски рамки е од непроцен-

ливо значење; а благодарност од моја лична страна, што во оној дел од македонска-

та култура, со кој таа партиципира во рамките на европската култура, како вредност 

го вклучи и моето книжевно творештво со тоа што во неговата книга „Ноќен гради-

нар“ ненајавено е елабориран и високо вреднуван и мојот романсиерски опус, што 

за некои (а и за мене) беше изненадување, зашто, по тридиција, се знаеше како се 

правеше кај нас ранг-листата на вредносни автори: според заслуги надвор од сфера-

та на литературата, а пред сè според компромитираната институција „Непотизам“. 

Особено охрабрувачки на мене делуваше една негова референца според која, цити-

рам: „Политичките промени и девијации што се случуваа кај нас во втората полови-

на на XX век, ретко кој толку храбро и непоткупливо ги согледа и ги откри во таква 

изворна светлина, како што тоа го стори тој и неговата литература“. 

Врз основа на еден таков квалификатив за мојот авторски ангажман, Матеја 

Матевски го одржа своето знаменито пледоаје пред Судскиот трибунал во одбрана 

на слободата на творечкиот чин. Се чини дека неговиот настап, заедно со поводот 

што го провоцира, беа стимул во започнатиот процес на де-догматизација на кул-

турниот живот кај нас, во тој ред и на литературата. 

Во тематскиот и естетскиот плурализам, што ја заплисна литературната про-

дукција кај македонските писатели, во потрага по парадигма соодветна на специфи-

ката на моето творештво, Старделов беше тој што ми сврти внимание за блискоста 

на моето творештво со творештвото на Томас Ман. 

Пред тоа, најмногу ме споредуваа со Достоевски. Лично сметам дека нагласе-
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ниот морализам во моето творештво е директно влијание на Толстој. „Откровение-

то“ на Јован Богослов, со својата страсна и беспоштедна критика на хипокризијата 

на, во негово време, владетелските државни и црковни кругови, не само што до де-

нес не изгубило ништо од својата актуелност, туку, применето на делови и поеди-

нечно од современите владеачки елити, се чини дека е дело на современ непоткуп-

лив писател во кој, ако некој читател ме препознае мене, ќе ми служи тоа на чест. 

Со апостолот Јован Богослов и неговото „Откровение“ листата на авторите и 

делата блиски на моето творештво, не само што се прошири, туку ми даде можност 

преку нив да дојдам до едно сознание дека парадигмата на едно дело се формира не 

само врз основа на сличности, туку и врз основа на разлики. Ако, на пример, „крој-

ката“ на мојот роман „Свадбата на Мара“ е по шема на некоја „Фигурина“, за разли-

ка од онаа во романот „Учителот“, кој е „шајачно“ обработен, тоа не значи дека тие 

не се дела на ист автор, секое со своја посебна етногенеза, но така стигматизирани, 

што генетски си припаѓаат едно на друго. 

Овие дигресии во моето излагање, беа неопходни за да го доведам него кон 

среќен крај во разбранетото море на нашата татковина во која МАНУ е мирно при-

станиште како што родната Итака беше за Одисеј кој, во Тројанската војна, воден 

од љубовта кон својата верна сопруга Пенелопа, во нејзината прегратка љубовта ја 

доживува не само во нејзиниот природен елемент или декадентно, туку хуманизира-

на, што би рекол Гете, (Германец): „Да си човек, е посебна сласт!“ Или она на фран-

цускиот писател Монтењ: „По раѓање сум Французин, а нужно – човек!“ Така по-

чувствувана љубовта, како израз на безмерна и чиста среќа, не се плаќа со целокуп-

ното злато, депонирано во трезорите на светските банки и чувано од командоси, 

вооружени со софистицирано оружје од страв да не се активира некое црешово топ-

че од Крушево на кое трипати да „грохне“, му е доволно за да се исчисти од главите 

на луѓето помислата дека златото е темелната аксиолошка вредност во нивниот жи-

вот, дека со него се остваруваат сите нивни мечти и идеали, вклучително и проектот 

за „вечен и среќен живот на луѓето“ – идеја со која е обземен Учителот, пензиони-

ран универзитетски професор, и неговиот ученик Ушлинков, физичар. Таа идеја од 

авторот на ова свечено обраќање, презентирана е во неговиот роман „Учителот“ од 

аспект на скептицизмот, филозофска насока која ја фетишизира науката, сметајќи 

дека нејзините можности се безгранични, наспроти еден сомнеж дека идејата за ве-

чен и среќен живот на луѓето, е утописка. Својот оптимизам во нејзиното остварува-

ње Учителот го поткрепува со бројни цитати од дела на врвни мислители и креато-

ри, меѓу кои го наведува и стихот од 145-от сонет на Вилијам Шекспир: „Па штом 

смртта умре, Повеќе умирање ќе нема!“ 

Во „доказниот“ материјал – преземајќи ја улогата на Учителот – по тоа пра-

шање го изнесов и мислењето на Георги Старделов: „Сè што е големо и човечко, из-

раснато е од утопија!“ 

Но од решавачко значење да ја прифатам идејата за среќен и вечен живот на 

луѓето, – и тоа во едно време кога светот доживува морална и еколошка катастрофа, 

кога е на показ тврдењето на филозофот Хобс дека овој свет е најлошиот меѓу сите 

светови, наспроти она на филозофот Лајбниц дека тој е најдобар, со човекот во него 

како најсовршено создание – од решавачко значење, велам, да му се придружам на 

футуристичкиот восклик на ингениозниот Старделов – пак ќе речам, од решавачко 

значење да се прифати една таква проста идеја беше еден порој од солзи со кој моја-

та сопруга ја проследи епизодата со смртта на Ушлинков – за мене најдобра потврда 

дека таа идеја е жива идеја и, како таква, се провлекува низ сите пет верзии, густо 
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испишан прозен текст на романот „Учителот“, како низ сите други мои седумнаесет 

романи и десет збирки раскази и новели, сите од првиот до последниот збор дакти-

лографски, лекторски и коректорски подготвени за печат од мојата сопруга, – овде 

присутна – сите тие прозни творби, меѓу кои, нагласувам и една единствена песна 

од мојата младост, насловена со името на најубавото создание на фито-генетскиот 

свет, во ботаниката именувана како roza, а во мојата био-библиографија со антропо-

нимот Ружа.  

 

Владимир Костов 
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ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА СТОЈАНОСКА – ПРВА ЖЕНА ДОБИТНИК НА 

НАГРАДАТА ЗА НАЈДОБРА ПОЕМА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ 

 

 На 05 февруари 2018 година беше доделена наградата за најдобра поема 

во Република Македонија за 2017 година – „Григор Прличев“, за поемата „Клу-

чевите“. 

 Настанот се случи во Домот на културата „Григор Прличев“ во Охрид во 

свечена атмосфера која доликува на доделувањето на таква престижна награда. 

Имено, на свеченоста меѓу бројните видни гости присуствуваа и Претседателка-

та на Советот на Општина Охрид, внуката на Григор Прличев – Олга Прличева 

(која за овој повод специјално допатува од Софија), потоа беа присутни бројни и 

познати универзитетски професори, директори на институции од областа на кул-

турата, преставници на медиумите и други видни гости, така што свечената сала 

во Домот на културата  „Григор Прличев“ беше преполна. 

 Она што треба да се нагласи е дека ова доделување на наградата е исто-

риско, во смисла на тоа дека за првпат оваа година лауреат на наградата е една 

жена – проф.д-р Гордана Стојаноска од Педагошкиот факултет – Битола. Во по-

веќедецениското постоење на оваа манифестација за првпат се случува ваков 

настан. Тоа го споменаа во своето обраќање проф.д-р Наташа Аврамовска од 

Институтот за македонски јазик – Скопје, како претседател на жири комисијата, 

а исто така и директорот на Домот на културата „Григор Прличев“ – г-дин Стре-

зо Стаматовски, кој ја додели наградата. 

 Д-р Гордана Стојаноска е професорка на Педагошкиот факултет во Бито-

ла и долго време се занимава со пишување поезија, проза, литературна критика. 

Досега ѝ се објавени повеќе поетски книги, стотина песни во разни списанија, а 

исто така пишува и проза. Има напишано три романи, кои се подготвени за обја-

вување. 

 Таа е член на Друштвото на писателите на Македонија, на Македонското 

научно друштво – Битола и на Битолскиот книжевен круг.  

За високото ниво на поетските вредности на проф. д-р Гордана Стоја-

носка зборуваат и бројните досегашни награди и признанија кои ги добила, меѓу 

кои овде  сакаме да ја издвоиме – Меѓународната награда за поезија на конкур-

сот во Италија „Носиде“. 

 Веројатно најголемата вредност на наградата е што таа е добиена на ано-

нимен конкурс и, како што истакна професорката Наташа Аврамовска, и Прли-

чев ја добил наградата за „Сердарот“ на анонимен конкурс, во спротивно – веро-

јатно немало да ја добие.  

 Овој текст ќе го завршиме со констатацијата дека овогодишната лауреат-

ка на наградата за најдобра поема влегува заслужено во историјата на македон-

ската книжевност како прва жена добитник на истата – битолчанка, а посебно 

чест е за Педагошкиот факултет – Битола, што таа е член на колективот, но и за 

Македонското науучно друштво што таа е наша колешка и соработничка. 

 

проф. д-р Златко Жоглев 
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Зора Русомарова 

 
Преводот на поемата го посветувам на мојата мајка Милева која и во најтемните 

моменти ја гледаше светлината и од причини кои не сакам да ги објаснувам тука. 

 

АЛФРЕД ДЕ ВИЊИ 

француски писател (Лош, 1797 – Париз, 1863). 

 

Објавена во Ревија на двата света (La revue des deux mondes) во 1843 г. 

Неговата збирка со шест филозофски поеми во која е сместена и оваа поема Ди-

вата (напишана во александринец), е издадена во 1864 г. од Л. де Ратисбон со 

наслов Судбините. Дивата зборува за христијанската добродетел, за колониза-

цијата во Америка и за демократијата. Во XIX век, колонизацијата е супституци-

ја на ропството. Француските романтичари многу ја обработуваат оваа тема во 

своите дела. Така, де Вињи, уште со самиот наслов на поемата Дивата, ги опи-

шува Индијанците како диви. Веднаш ги спротивставува европските личности 

кои  освојуваат туѓи земји и ги подучуваат цивилизација другите кои ја немаат 

со помош на главниот двигател црквата. Така, ја оправдува колонизацијата. Те-

мата колонизација, т.е. окупација и економска експлоатација на територии кои 

припаѓаат на други, се потврдува со терминот пионер и со секирата која пробива 

авении среде непознатите шуми дозволувајќи оваа земја да се пренесува на по-

томците на колонизаторот по пат на наследување. 

 
ДИВАТА.19 

 

________________________________________ 
 

 
 

 

 
 

 

 
I 

 

Самотии што за Нов Свет ги создал Бог, 
Шуми, недопрени ушт’, чиј свод длабок 

Има вечни ноќи што сонца вжарени 

Светат сал в трепет од два зраци румени 
 

5 (Оти залез може сам, сама може зора 

Да лизгаат на косо пред сикомора) 
За кој, в заборав, јачат ваши кипариси ? 

За кој се обли тие сјајни, кревки трски ?  

10 Кoj чекор чекате степи да згмечите ? 
На кои мртви народи родини сте ? 

Жили на високи борој, млади, моќни, 

Сплетени ли се на глава на умрени ? 
15 А ваши јачкања се од тие урни 

Што гледа Индијанец под стапки неми? 

И тие шумој од пустина, чуени 

LA SAUVAGE. 

 

 
 

 

 

I 

 

Solitudes que Dieu fit pour le Nouveau Monde, 

Forêts, vierges encor, dont la voûte profonde 
A d’éternelles nuits que les brûlants soleils 

N’éclairent qu’en tremblant par deux rayons vermeils 

(Car le couchant peut seul et seule peut l’aurore 
Glisser obliquement aux pieds du sycomore), 

Pour qui, dans l’abandon, soupirent vos cyprès ? 

Pour qui sont épaissis ces joncs luisants et frais ? 

Quels pas attendez-vous pour fouler vos prairies ? 

De quels peuples éteints étiez-vous les patries ? 
Les pieds de vos grands pins, si jeunes et si forts, 

Sont-ils entrelacés sur la tête des morts ? 

Et vos gémissements sortent-ils de ces urnes 
Que trouve l’Indien sous ses pas taciturnes ? 

Et ces bruits du désert, dans la plaine entendus, 

                                                 
19„Дивата е посветена на добродетелта на христијанската милосрдност.“ (« La Sauvage » consacre les vertus 

de la charité chrétienne;) Jean-François PÉPIN, « LES DESTINÉES, livre de Alfred de Vigny », Encyclopædia 

Universalis [en ligne], консултирана 31 јули 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-destinees/  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-destinees/
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В рамност, заден здив на кралства изгубени ? 

20 Ваша ноќ е многу темна, ветрот фучи 

Сам. Непознат страв природата ја мачи. 

Птици се скрити в отвор на црни борој, 
 

Сите ѕвери затнуваат нивни збегој 

25 Под кора ил мов, ил низ корени, 
Ил в длабок отвор на стар пен в руини. 

- Бура бучи негде, шума ќе се ведне,  

Големи капки дожд почнува да врне; 
Огромно пустошење и бој се спрема 

30 Меѓу врела голина и дива шума. 
 

 

 

 
II 

 

- Значи, в тие мрачни шуми пат кој гледа? 

Кутра Индијанка со трескав лик, бледа, 

 

На гради носи слабо дете што липа; 
Над падната елка, трепетен мост пипа, 

35 Минува, рака држи товар на рамо 

Што бакнува; друго ко торба обесено. 
И крај своја волја, младост, снага згора, 

Трепери уште под пањата2
10од кора 

И држи над два сина плашт со густ набир, 
40 Кошула3

11и легло во војна и мир. 

- Откако долго нивни треви разгледа 

И во густи снопja од пети трагата 
Ил вo ситен песок на поток што бучи, 

Запира и бара со вцрвени очи 

45 Кој пат следел во лисја изгазени 
Црвенокожец во војни бесмислени. 

Ко скитничка, гладна, ловџиска загарка, 

 
Мирисот на дивиот минувач го душка, 

Индијанец, враг на нејзин индијански род,  

50 А чија рода го закла нејзиниот. 
Слуша, гледа, го вдишува на Хурони412  

Одеднаш ȏдот по лисјата на шуми; 

Далек крик ја плаши, a в шума зелена  
Се пробива низ патека разгазена. 

55 Знае дека белите, со железо, оган,  

Ги пробиле тие шуми посев на Бога,5
13 

И, од далеку плам кој гори носеле, 

Да работат земја корен изгореле, 

Дрво, густи трски река што вадеше. 
60 Тие Англичани што род презираше 

Се господари на нејзина земја, див  

Озаж6
14оди в нивен дом да бара покрив. 

 

 

Est-ce un soupir dernier des royaumes perdus ? 

Votre nuit est bien sombre et le vent seul murmure. 

Une peur inconnue accable la nature. 

Les oiseaux sont cachés dans le creux des pins noirs, 

Et tous les animaux ferment leurs reposoirs 

Sous l’écorce, ou la mousse, ou parmi les racines, 
Ou dans le creux profond des vieux troncs en ruines. 

— L’orage sonne au loin, le bois va se courber, 

De larges gouttes d’eau commencent à tomber ; 
Le combat se prépare et l’immense ravage 

Entre la nue ardente et la forêt sauvage. 

 

 
II 

— Qui donc cherche sa route en ces bois ténébreux ? 
Une pauvre Indienne au visage fiévreux, 

Pâle et portant au sein un faible enfant qui pleure ; 
Sur un sapin tombé, pont tremblant qu’elle effleure, 

Elle passe, et sa main tient sur l’épaule un poids 

Qu’elle baise ; autre enfant pendu comme un carquois. 
Malgré sa volonté, sa jeunesse et sa force, 

Elle frissonne encor sous le pagne d’écorce 

Et tient sur ses deux fils la laine aux plis épais, 
Sa tunique et son lit dans la guerre et la paix. 

— Après avoir longtemps examiné les herbes 

Et la trace des pieds sur leurs épaisses gerbes 
Ou sur le sable fin des ruisseaux abondants, 

Elle s’arrête et cherche avec des yeux ardents 

Quel chemin a suivi dans les feuilles froissées 
L’homme de la Peau-Rouge aux guerres insensées. 

Comme la lice errante, affamée et chassant, 

Elle flaire l’odeur du sauvage passant, 

Indien, ennemi de sa race indienne, 
Et de qui la famille a massacré la sienne. 

Elle écoute, regarde et respire à la fois 

La marche des Hurons sur les feuilles des bois ; 
Un cri lointain l’effraye, et dans la forêt verte 

Elle s’enfonce enfin par une route ouverte. 

Elle sait que les blancs, par le fer et le feu, 
Ont troué ces grands bois semés des mains de Dieu, 

Et, promenant au loin la flamme qui calcine, 

Pour labourer la terre ont brûlé la racine, 
L’arbre et les joncs touffus que le fleuve arrosait. 

Ces Anglais qu’autrefois sa tribu méprisait 

Sont maîtres sur sa terre, et l’Osage indocile 
Va chercher leur foyer pour demander asile. 

                                                 
2

10Тапа - вид ткаенина од внатрешна кора. 
3

11Кошула – туника, долна облека од бела волна, В. Ширилова, Лексикон на странски зборови и изрази, Топер, 

Скопје, 2001, стр. 954. 
4

12Хуроните – Хурон, група племиња на американски Индијанци од семејството Ирокези, населени во Онтарио, 
Канада, во близина на Големите Езера. Хуроните се снажна група на Ирокезите, поделена во неколку племиња 

и племенски сојузи. Значење : хурон (ст. фр. huron) – див, од таму и насловот на поемата. 
5

13Заб. на прев.: „Ги пробиле тие високи шуми засеани од рацете на Бога,“. 
6

14Oсејџ (англ.), Wazházhe (име на племето Озаж), член на амери-индијанското племе Сју, што значи „децата на 

околната вода“ (les enfants de l’eau du milieu). Деформацијата со француско потекло на името се должи на 

француските трапери и шумски трагачи на крзно. 
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III 

 

Влегува в алеја каде гледа прво 

Препрека на парк. – Патче широко, право, 
65 До куќата во британски облик води, 

Каде дрво в агли на тула се сади 

Каде скрит покрив меѓу двоен бедем 
Тоне, каде од секој дел чади јаглен, 

 

Сè е оградено, здраво, бела, сјајна 
70 Се топи в ладен ред чистота пристојна. 

Затворен за враг, дом се отвора през ден, 
Цврст како кула, лесен ко киоск еден. 

Кучето Тер-Нев7
15овде вие пред порти, 

А до русите слуги брзите чети 
75 Во молк за домашни работи се грижат, 

И, со табли в рака, по скали се движат. 

Две шестгодишни моми со усни наивни 
Врзуваа ленти на рамена нивни ; 

Штом ја вишле Индијанката, трчаат ; 

80 Нивна рака ја вика, преку широк пат 
Ја тргнале, со двете раце, пречката; 

Веќе галеа авантуристка бледа: 

֦„Имаш од азалеја8
16убави низи ? 

 

„Тие мискни мокасини, красни, мазни, 

85 Мајка ми друг чевел на нозе не сака? 
„А кожи од кастор, има без напорка ? 

„Ореово млеко, сагамите9
17има? 

„Англискиот леб нема таква блажина. 
„Божиќ е, денес, Божиќ е наша слава, 

90 „Нам, децата ; глеј ? Библија е готова; 

„Пред оргуља ќе седат мајка ми, сестри ни, 
„Брат ми е на врата и в салон татко ми.“ 

Индијанката се смешка без да врати,1018 

Таа лондонска куќа жално ја следи 

95 Што ветрот зол ја донел в шуми нејзини, 

Место овде да лула хамак11
19од дамнини.  

 
Влегва со голем чекор, сериозен глед  

Тих на кој секој поглед е на роб поглед. 

 
Салонот е отворен, клупа средето ; 

100 Таткото чита Библија на луѓето. 

Негова жена, деца стојат, го следат, 
И ловци на дами12

20, што Хурони ледат, 

Чистачи на шума, убијци на бизон, 

Слуги и орачи, сочинуваат дом. 
 

105 Господарот е млад и рус, цел поцрнат,  

Строг изглед и став кој бара да го ценат. 

III 

Elle entre en une allée où d’abord elle voit 

La barrière d’un parc. — Un chemin large et droit 

Conduit à la maison de forme britannique, 
Où le bois est cloué dans les angles de brique 

Où le toit invisible entre un double rempart 

S’enfonce, où le charbon fume de toute part, 

Où tout est clos et sain, où vient blanche et luisante 

S’unir à l’ordre froid la propreté décente. 

Fermée à l’ennemi, la maison s’ouvre au jour, 

Légère comme un kiosk, forte comme une tour. 
Le chien de Terre-Neuve y hurle près des portes, 

Et des blonds serviteurs les agiles cohortes 

S’empressent en silence aux travaux familiers, 
Et, les plateaux en main, montent les escaliers. 

Deux filles de six ans aux lèvres ingénues 

Attachaient des rubans sur leurs épaules nues ; 

Mais, voyant l’Indienne, elles courent ; leur main 

L’appelle et l’introduit par le large chemin 

Dont elles ont ouvert, à deux bras, la barrière ; 
Et caressant déjà la pâle aventurière : 

« As-tu de beaux colliers d’azaléa pour nous ? 

« Ces mocassins musqués, si jolis et si doux, 
« Que ma mère à ses pieds ne veut d’autre chaussure ? 

« Et les peaux de castor, les a-t-on sans morsure ? 
« Vends-tu le lait des noix et la sagamité[1] ?  

« Le pain anglais n’a pas tant de suavité. 

« C’est Noël, aujourd’hui, Noël est notre fête, 
« À nous, enfants ; vois-tu ? la Bible est déjà prête ; 

« Devant l’orgue ma mère et nos sœurs vont s’asseoir, 

« Mon frère est sur la porte et mon père au parloir. » 
L’Indienne aux grands yeux leur sourit sans répondre, 

Regarde tristement cette maison de Londre 

Que le vent malfaiteur apporta dans ses bois, 
Au lieu d’y balancer le hamac d’autrefois. 

Mais elle entre à grands pas, de cet air calme et grave 

Près duquel tout regard est un regard d’esclave. 
 

Le parloir est ouvert, un pupitre au milieu ; 

Le Père y lit la Bible à tous les gens du lieu. 
Sa femme et ses enfants sont debout et l’écoutent, 

Et des chasseurs de daims, que les Hurons redoutent, 

Défricheurs de forêt et tueurs de bison, 
Valets et laboureurs, composent la maison. 

 

Le Maître est jeune et blond, vêtu de noir, sévère 
D’aspect et d’un maintien qui veut qu’on le révère. 

                                                 
7

15Раса на куче од Тер-Нев (Нова Земја) во Канада. 
8

16Азалеја – вид украсно растение од родот азалеја. 
9

17Сагамите - тестенини од пченка, Revue des deux mondes, XIII année.Тоmе I, Nouvelle serie, Paris, 1 јануари 

1848, pp. 306.  
https://books.google.mk/books?id=MZLMPUMQGZoC&pg=PA306&dq=%C3%A7a+pique+et+son+bonnet,+Son+bo

nnet+phrygien,+cette+pourpre+o%C3%B9+s%E2%80%99attache,+Pour+abattre+les+bois,+une+puissante+hache.&hl

=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiwis_RoYnLAhWDbZoKHcCtAVUQ6AEIGzAA#v=onepage&q=%C3%A7a%20pique%
20et%20son%20bonnet%2C%20Son%20bonnet%20phrygien%2C%20cette%20pourpre%20o%C3%B9%20s%E2%80

%99attache%2C%20Pour%20abattre%20les%20bois%2C%20une%20puissante%20hache.&f=false  . 
10

18Индијанката со големи очи  им се смешка без да одговори, 
11

19Хамак - (фр.од шпанскиот hamaca, заемка од јазикот на карипските Индијанци), платно или мрежа за 

нишање заради одмор, лулашка. 
12

20Дама - елени лопатари (Dama dama). 

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Sauvage#cite_note-1
https://books.google.mk/books?id=MZLMPUMQGZoC&pg=PA306&dq=%C3%A7a+pique+et+son+bonnet,+Son+bonnet+phrygien,+cette+pourpre+o%C3%B9+s%E2%80%99attache,+Pour+abattre+les+bois,+une+puissante+hache.&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiwis_RoYnLAhWDbZoKHcCtAVUQ6AEIGzAA#v=onepage&q=%C3%A7a%20pique%20et%20son%20bonnet%2C%20Son%20bonnet%20phrygien%2C%20cette%20pourpre%20o%C3%B9%20s%E2%80%99attache%2C%20Pour%20abattre%20les%20bois%2C%20une%20puissante%20hache.&f=false
https://books.google.mk/books?id=MZLMPUMQGZoC&pg=PA306&dq=%C3%A7a+pique+et+son+bonnet,+Son+bonnet+phrygien,+cette+pourpre+o%C3%B9+s%E2%80%99attache,+Pour+abattre+les+bois,+une+puissante+hache.&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiwis_RoYnLAhWDbZoKHcCtAVUQ6AEIGzAA#v=onepage&q=%C3%A7a%20pique%20et%20son%20bonnet%2C%20Son%20bonnet%20phrygien%2C%20cette%20pourpre%20o%C3%B9%20s%E2%80%99attache%2C%20Pour%20abattre%20les%20bois%2C%20une%20puissante%20hache.&f=false
https://books.google.mk/books?id=MZLMPUMQGZoC&pg=PA306&dq=%C3%A7a+pique+et+son+bonnet,+Son+bonnet+phrygien,+cette+pourpre+o%C3%B9+s%E2%80%99attache,+Pour+abattre+les+bois,+une+puissante+hache.&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiwis_RoYnLAhWDbZoKHcCtAVUQ6AEIGzAA#v=onepage&q=%C3%A7a%20pique%20et%20son%20bonnet%2C%20Son%20bonnet%20phrygien%2C%20cette%20pourpre%20o%C3%B9%20s%E2%80%99attache%2C%20Pour%20abattre%20les%20bois%2C%20une%20puissante%20hache.&f=false
https://books.google.mk/books?id=MZLMPUMQGZoC&pg=PA306&dq=%C3%A7a+pique+et+son+bonnet,+Son+bonnet+phrygien,+cette+pourpre+o%C3%B9+s%E2%80%99attache,+Pour+abattre+les+bois,+une+puissante+hache.&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiwis_RoYnLAhWDbZoKHcCtAVUQ6AEIGzAA#v=onepage&q=%C3%A7a%20pique%20et%20son%20bonnet%2C%20Son%20bonnet%20phrygien%2C%20cette%20pourpre%20o%C3%B9%20s%E2%80%99attache%2C%20Pour%20abattre%20les%20bois%2C%20une%20puissante%20hache.&f=false
https://books.google.mk/books?id=MZLMPUMQGZoC&pg=PA306&dq=%C3%A7a+pique+et+son+bonnet,+Son+bonnet+phrygien,+cette+pourpre+o%C3%B9+s%E2%80%99attache,+Pour+abattre+les+bois,+une+puissante+hache.&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiwis_RoYnLAhWDbZoKHcCtAVUQ6AEIGzAA#v=onepage&q=%C3%A7a%20pique%20et%20son%20bonnet%2C%20Son%20bonnet%20phrygien%2C%20cette%20pourpre%20o%C3%B9%20s%E2%80%99attache%2C%20Pour%20abattre%20les%20bois%2C%20une%20puissante%20hache.&f=false
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Англоамериканец, номад, протестант, 

Папа в свој дом носи, дур овде живее, 

Книга и сегде каде, в час, престојува, 

 
110 Папство за секоја тема одлучува; 

Верничко семејство, без олтар, служи тој, 

Свештеник и татко, в пустина на Бог свој. 
 

Тој кој владее тука гордо да кити 

Пуритански дом свој не сакал да види ; 
115 Но, окото одраз в црн челик открива, 

Рака в лакиран мебел се отсликува; 
Ни платно на ѕидови не осветлува лик 

На чудесна земја, мудар човек велик; 

Но под чист кристал, ѓизден со венец црн, 
120 Белешка од десет зборој од Вашингтон. 

Нешто наредени книги, Шекспир, прво,  

(На два англиски брега две пети кралство)1321 
Чекаат в ќош, по нивни нужни мери, 

 

Време за чај и читања во вечери. 
125 Сè е спремно и ко по конец средено, 

А господарка, в ќош седната до окно, 

Со ангелски смев, со милослив прст дава 
Знак на деца да спуштат веѓа убава. 

 
 

IV 
 

 

- Сред нив приоѓа дивата Индијанка : 

130 ֦Здраво, господару. Јас, жена, и сама  
В твое присуство, ти барам в твој дом збег мој. 

Храни мои две деца; држи ме в затвор твој, 

 
Робинка на твои синој, твои бели ќерки, 

Оти племе немам поќе, а задни вејки 

135 Се мртви. Хурони, ноќва, браќа мои 

Скалпирале; мојот маж не избегал. И 

Наши селца се спалени ко прерии. 
Низ колежот спасив два сина мои ; 

Поќе немам мрежа, немам пченка своја, 

140 Поќе немам рода, немам земја моја." 
Поќе немам хамак,14

22немам роднина, 

Поќе немам пченка, немам родина.“ 
 

- Говори без да плаче и на праг стои, 

Без нејзин цврст глас друго да наброи. 
 

Господарот, со мудар поглед, човечки, 

Ја прашува жена си, ѝ стиска рака. 
145 „Сестро, вели потем, дојди в моја рода ; 

Таткој немаш поќе; нивна ќерка задна 

 
Да биде под мој цврст покрив примена, и 

Ќе растат чисти ко тебе деца твои. 

Ќе учат од нас, вредни, дека земјата 
150 Признава наследно право и е света 

На кој ѝ служи со очеличена рака. 

Каин ратајот се одмаздува тука, 
А ловецот15

23Авел, в празни шуми, ќе види 

L’Anglais-Américain, nomade et protestant, 

Pontife en sa maison y porte, en l’habitant, 

Un seul livre et partout où, pour l’heure, il réside, 

De toute question sa papauté décide ; 

Sa famille est croyante et, sans autel, il sert, 
Prêtre et père à la fois, son Dieu dans un désert. 

 

Celui qui règne ici d’une façon hautaine 
N’a point voulu parer sa maison puritaine ; 

Mais l’œil trouve un miroir sur les aciers brunis, 

La main se réfléchit sur les meubles vernis ; 
Nul tableau sur les murs ne fait briller l’image 

D’un pays merveilleux, d’un grand homme ou d’un sage ; 
Mais, sous un cristal pur, orné d’un noir feston, 

Un billet en dix mots qu’écrivit Washington. 

Quelques livres rangés, dont le premier, Shakspeare 
(Car des deux bords anglais ses deux pieds ont l’empire), 

Attendent dans un angle, à leur taille ajusté, 

Les lectures du soir et les heures du thé. 

Tout est prêt et rangé dans sa juste mesure, 
Et la maîtresse, assise au coin d’une embrasure, 

D’un sourire angélique et d’un doigt gracieux 

Fait signe à ses enfants de baisser leurs beaux yeux. 

 

IV 

 

— La sauvage Indienne au milieu d’eux s’avance : 
« Salut, maître. Moi, femme, et seule en ta présence, 

Je te viens demander asile en ta maison. 

Nourris mes deux enfants ; tiens-moi dans ta prison, 

Esclave de tes fils et de tes filles blanches, 

Car ma tribu n’est plus, et ses dernières branches 

Sont mortes. Les Hurons, cette nuit, ont scalpé 

Mes frères ; mon mari ne s’est point échappé. 
Nos hameaux sont brûlés comme aussi la prairie. 

J’ai sauvé mes deux fils à travers la tuerie ; 

Je n’ai plus de hamac, je n’ai plus de maïs, 
Je n’ai plus de parents, je n’ai plus de pays. » 

 

 
— Elle dit sans pleurer et sur le seuil se pose, 

Sans que sa ferme voix ajoute aucune chose. 
 

Le Maître, d’un regard intelligent, humain, 

Interroge sa femme en lui serrant la main. 
« Ma sœur, dit-il ensuite, entre dans ma famille ; 

Tes pères ne sont plus ; que leur dernière fille 

Soit sous mon toit solide accueillie, et chez moi 

Tes enfants grandiront innocents comme toi. 

Ils apprendront de nous, travailleurs, que la terre 
Est sacrée et confère un droit héréditaire 

À celui qui la sert de son bras endurci. 

Caïn le laboureur a sa revanche ici, 
Et le chasseur Abel va, dans ses forêts vides, 

                                                 
13

21Заб. прев. : Оти на два англиски брега негови две нозе имаат кралство 
14

22Хамак – шпански hamaca, од карипскиот, правоаголно платно или мрежа чии краеви се поставени на две 
дрвја, што служи за спиење или одмор.  
15

23Ловецот - Митски разновидности или неверодостојност на податоците на Библијата бидејќи Авел не бил 

ловец туку овчар. 
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Како лутаат, мреат родови бледи, 

155 Ко што се касаат волци изгубени, 

Гладни, несреќни, од бесот ослепени 

Диви ѕверки без цел, без закон, без душа, 
Зашто презреле Труд и Жена додуша. 

 

„Црвенокошци! Што сте сториле, деца? 
160 Во зрак на дом се душеа ваши срца, 

 

Мразевте мир, граѓански закони, ред 
И сојуз на народи во градови свет, 

А еве ве збрани во алка што расте. 
То е закон кој, ве стиска, кон вас, иде. 

165 Европскиот закон - тежок, правичен, цврст ;  

Но, круг е божји, оти в срж е Праведност. 
На два морски брега од секоја страна 

Бавно стига таа важна убавина? 

Важна од нејзин кружен ôд, будна вила, 
170 Во свои чекори република внела. 

Говори, штом секој нов град го основе: 

֦ Ме викате Закон, Слобода сум, еве. " 
На ридој, на врв на големи планини ; 

Луизијана - две сестри Каролини.1624 

175 Око на Европеец сака, познава 
 

Знае гледа лебди далеку копје, капа17
25,  

Фригиска,18
26тој пурпур каде се навира, 

За да исече шуми, моќна секира19
27. 

Јас, обичен пионер, во име на разум  

180 Го забодeв тоа копје в праг на мој дом, 
Јас, сосем среде непознати шуми, и 

Со таа секира пробив авении; 

Мои синови, по нив, нивни синови,  
Внуци, ќе сечат, сè со раце жилави, 

185 И земја каде сум да е земја нивна, 

Оти на свет Закон таква е суштина 

Што на Природа толкувал крикој. Впери  

Ги кон твојте деца твојте очи јадри 

Смекнати, сестро моја, кон твојте гради. 
190 Види дал живот ти тече. –Се засити 

 

Штом здравје на победничко чело блиска ? 
-Што вели на дете плодна града на мајка ? 

 - Што велат, штом паѓаат од сини вени, 

Што велат штом течат капки прочистени ? 
195 Што вели срце, бие, ги турка в набој ? 

- Ах! гради, срце, во нивни божји порој  

Љубовни воздишки в бол се стопуваат. 
На детски касај срце, гради враќаат: 

Voir errer et mourir ses familles livides, 

Comme des loups perdus qui se mordent entre eux, 

Aveuglés par la rage, affamés, malheureux, 

Sauvages animaux sans but, sans loi, sans âme, 
Pour avoir dédaigné le Travail et la Femme. 

 

« Hommes à la peau rouge ! Enfants, qu’avez-vous fait ? 
Dans l’air d’une maison votre cœur étouffait, 

Vous haïssiez la paix, l’ordre et les lois civiles 

Et la sainte union des peuples dans les villes, 

Et vous voilà cernés dans l’anneau grandissant. 
C’est la loi qui, sur vous, s’avance en vous pressant. 

La loi d’Europe est lourde, impassible et robuste ; 
Mais son cercle est divin, car au centre est le Juste. 

Sur les deux bords des mers vois-tu de tout côté 

S’établir lentement cette grave beauté ? 
Prudente fée, elle a, dans sa marche cyclique, 

Sur chacun de ses pas mis une république. 

Elle dit, en fondant chaque neuve cité : 
« Vous m’appelez la Loi, je suis la Liberté. » 

Sur le haut des grands monts, sur toutes les collines, 

De la Louisiane aux deux sœurs Carolines. 
L’œil de l’Européen qui l’aime et la connaît 

Sait voir planer de loin sa pique et son bonnet, 

Son bonnet phrygien, cette pourpre où s’attache, 
Pour abattre les bois, une puissante hache. 

Moi, simple pionnier, au nom de la raison 

J’ai planté cette pique au seuil de ma maison, 
Et j’ai, tout au milieu des forêts inconnues, 

Avec ce fer de hache ouvert des avenues ; 

Mes fils, puis, après eux, leurs fils et leurs neveux 
Faucheront, tout le reste avec leurs bras nerveux, 

Et la terre où je suis doit être aussi leur terre, 

Car de la sainte Loi tel est le caractère 

Qu’elle a de la Nature interprété les cris. 

Tourne sur tes enfants tes grands yeux attendris, 

Ma sœur, et sur ton sein. — Cherche bien si la vie 
Y coule pour toi seule. — Es-tu donc assouvie 

Quand brille la santé sur ton front triomphant ? 

— Que dit le sein fécond de la mère à l’enfant ? 
Que disent, en tombant des veines azurées, 

Que disent en courant les gouttes épurées ? 

Que dit le cœur qui bat et les pousse à grands flots ? 
— Ah ! le sein et le cœur, dans leurs divins sanglots 

Où les soupirs d’amour aux douleurs se confondent. 

Aux morsures d’enfant le cœur, le sein répondent : 

                                                 
16

24Капети - благородничко француско семејство и владеачка династија на земјата од 987 г.  до 1328 г., 

запишано во претходните стихови, под формата “Луизијана”. Annie Becq, Le discours idéologique à l’épreuve du 

poème : La Sauvage d’Alfred de Vigny, pp.124, Romantisme, Revue du du dix-neuvième siècle poésie et société, no 
39, 1983, Консултирана 06.2016 : http://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1983_num_13_39_4667 
17

25Капа - Капата на Маријана, со народни елементи чија аспирација за симбол била црвената капа од Јулската 

Монархија. Annie Becq, pp.124, ibidem. 
18

26Фригиска – фригиска капа, мека капа, чиј крај се стеснува во облик на конус кој гледа нанапред. Капата 

главно е во црвена боја а името го добила според фригиската покраина Фригија (дел од денешна Анадолија во 

Турција). Фригиската капа често се гледа на уметнички дела на античките народи на Азија (Парти, Парси и 

други народи кои имале контакт со хеленизмот) и Грците. 

Во модерно време фригиската капа ја симболизира слободата. Ја носеле санкилотите за време на Француската 

револуција, а после јужноамериканските војни за независност послужила како детал на гробовите во многу 
тамошни новосоздадени држави. 
19

27Секирата на цивилизацискиот закон е истата онаа на белите колонизатори, како што вели Индијанката на 

почетокот на поемата, „Ги збришале тие шуми посев на Бог,”. 
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„Тебе моја душо, мој живот, крв моја 

200 „Тоне в твое од срце на моја мајка, 

„Сал низ мене, низ чисти гради, протекло, 

„Од чист балсам на мајчин извор излегло; 
„Сè што било мое да е твое, ко него !“ 

 

„Да!" русата Англичанка ја сопре. -Да!“ 

 
205 Повтори Индијанката, подој нуди 

На диво дете од голи, темни гради, 
Дур другиот син две раце ѝ пружа. 

 

„- Ќе седиш со нас, биди гостинка наша,  
Продолжи младичот, може, јак закон мој,  

210 Еден ден, христијанка, жено, ќе е твој, 

Ќе го славиш со нас, пријатели твои, 
Празникот Божиќ во дом на синој свои.“ 

 
                                                                            1843 г. 

 

« À toi mon âme, à toi ma vie, à toi mon sang 

« Qui du cœur de ma mère au fond du tien descend, 

« Et n’a passé par moi, par mes chastes mamelles, 

« Qu’issu du philtre pur des sources maternelles ; 
« Que tout ce qui fut mien soit tien, ainsi que lui ! » 

 

« Oui ! » dit la blonde Anglaise en l’interrompant. — 
Oui ! » 

Répéta l’Indienne en offrant le breuvage 

De son sein nud et brun à son enfant sauvage, 
Tandis que l’autre fils lui tendait les deux bras. 

 
« — Sois donc notre convive, avec nous tu vivras, 

Poursuivit le jeune homme, et peut-être, chrétienne 

Un jour, ma forte loi, femme, sera la tienne, 
Et tu célébreras avec nous, tes amis, 

La fête de Noël au foyer de tes fils. » 

1843. 
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Жарко Милениќ (Босна и Херцеговина)                                      Žarko Milenić 
 

Жарко Милениќ / Žarko Milenić (Брчко, 1961) објавил триесет книги поезија, проза, кни-

жевна критика и есеи. Негови книги објавени се и на македонски, украински и ерменски јазик. 

Драмите му се изведувани на сцените во Босна и Херцеговина, а радио драми и драматизации 

се емитувани во Хрватска и Словенија. 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. Како писател 

престојувал во резиденцијата во Шангај, Велење, Сплит и Пула. Низа години бил секретар на 

Огранокот на Друштвото на хрватски писатели во Риека, тамошен уредник за книгите со пре-

води и извршен уредник на списанието „Книжевна Риека“. Од 2006 год. живее во Брчко и 

Москва. Главен уредник e на списанието за литература, театар и култура „Сусрети“. 

 

Ноќеска би можел да напишам... 

Убаво тоа го напишал, рече таа 

Убаво тоа го напишал Неруда, 

Но, денес секој тоа може да го напише 
 

Не реков на тоа ништо, 

Не го реков тоа што на другите би им го рекол 

Напиши и ти така кога може секој 

Лесно е да се напише она за што Неруда пишувал 

Лесно е да се напише песна после него 
 

Не ѝ го реков тоа на девојката која ја сакав 

Плашејќи дека ќе се налути 

И тогаш не ќе може да го засака 

Оној кој веќе ја сака\ 

Кој пред неа не мисли со своја глава 
 

Не ѝ реков ништо, а можеби згрешив 

Требаше да се сложам со неа 

Да ѝ речам дека јас можам и подобро 

Дека можам да напишам подобри стихови 

Посветени за неа, подобри од веќе напишаните 

Од мене и од Неруда 
 

Се омажи за оној кој не пишува стихови 

За оној кој не чита стихови 

Покрај него нема ни таа повеќе 

Да размислува за Неруда и уште помалку 

За оној кој и натаму ќе се сеќава на неа 

Додека ги чита стиховите на Неруда 

 
 

МОЖЕШЕ 
 

Би можела да влезеш во мојот живот 

Стариот грамофон свири во мракот 

Песна на која само јас се сеќавам 
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Влегоа други жени 
Кои не требаше 
Кои не останаа 
 

Зошто не? 
На многу прашања 
Одговори нема 
 

Сè мислам дека си сама 
Во твојот живот влегувале 
Секогаш и никогаш 
 

Не е важно што беше 
Повторно или често 
Кога сами сме, сосема сами 
 

Каде си сега оваа ноќ? 
Не е првпат 
Тоа да те прашам 
 

Дури и да те најдам не би се сетила 
Ни на мене  ни на моите писма 
На кои сè уште немаш одговорено 
 

Сето тоа беше одамна 
Сето тоа беше убаво 
Иако дамнината во заборав го скри 
 
 
ЗА МРТВИТЕ 
 

А оној што за мртвтите зборува 
Или е мртов 
Или наскоро ќе биде128 
 

Да ги оставиме живите нека живеат 
А мртвите, тие 
Одамна си се снашле. 
 

Како да им е добро 
Никој не ги тера да станат 
Никој со нив не се мајтапи 
 

Во своите градови 
Под мермерните плочи 
Ни се смеат последни 
Со најслатка насмевка. 
 

Превод од хрватски на македонски јазик: Милица Димитријовска-Радевска 

                                                 
128Islam Žiga 
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Јованка Стојчиновиќ Николиќ (Босна и Херцеговина)  
                                     Јованка Стојчиновић Николић 

 

Јованка Стојчиновиќ Николиќ / Јованка Стојчиновић Николић, поетеса, проза-

ист, есеист и културен работник, родена е 1952 год. во Ритешиќ кај Добој (Босна и Xер-

цеговина). До 1998 год. работела во Средношколскиот центар и Гимназијата во Добој, 

како професор. Од 1998 до 2010 година била директор на Центарот за култура и образо-

вание во Добој. Потоа работела во Општина Добој како Советник за образование, наука 

и култура во Кабинетот на началникот. Била претседател на  Здружението на писателите 

на Република Српска од 2012 до 2016 год.  

Има објавено 15 збирки поезија. Застапена е во повеќе антологии. Добитник е на 

повеќе награди. Нејзината поезија е преведена на повеќе странски јазици. 
 

 

ПОДИГАЊЕ НА СВЕТЛИНАТА 

 

Се претркалав по скалите 

Со таква брзина што не успеав 

Од телото да направам скулптура 

 

Станав и се барав Горе 

На почетокот од падот 

 

Како тогаш така секој ден 

Додека слегувам размислувам 

Уште што можело да ми се случи 

Ако не се подигнев 

 

И како секое слегување 

Исфрлено во телото на Оној 

Кој живее од својата тежина 

Е неизвесно 

 

 

СКРАТЕНА СЕНКА 

 

Со денови патувам час пред 

Час позади својата сенка 

И гледам како го покрива 

И Она што го нема 

 

Од кого неочекувано ми пристигаат писма 

Во кои ме известува 

За местото каде привремено престојував 

И го преплетував сомнежот 

Дали воопшто тоа постои 

Или случајно се случило 

Во мигот додека сум ја пишувала песната 
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Подоцна дознав 

Дека тој миг во мене се замрзнал 

Оној момент кога сенката смалила 

И се исправила во моето тело 

И покрај тоа што стапалото можело да ја згазне 

 

 

МАЛА СВЕТЛОСТ НА РАБОТНАТА СОБА 

 

Се испостави 

Дека имам работна соба со влезна врата 

Наспроти ѕидот кој клекнува на колена 

Да ја потпре Југоисточната страна на небото во прозорците 

Додека низ нив сонцето ги затегнува виолинските жици 

 

Светлоста се зголемува на ѕидот 

Со книги на полиците 

Да ги дозаврши започнатите песни 

На кои сум им ја Отсекла косата Пресекла телото 

Повеќе да не ме присилуваат на заеднички живот  

 

Од Она што ми останало 

Можам да живеам Не особено добро 

Туку како сум се навикнала 

 

А овие два преостанати ѕидови од Работната соба 

Стрпливо со вклучени светла 

Под сликите на Хусар Глише Шремзер  

Петковиќ Черњавске Ќатовиќ... Чекаат 

На збирот на светлоста да додадат 

Онака како со години сум замислувала 

 

Конечно во столицата на која седам 

Да ме убие Сјајот на Ова додека го пишувам 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

Петре Димовски 
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Хакија Кариќ (Босна и Херцеговина)                                     Hakija Karić   
 

Хакија Кариќ / Hakija Karić (Паланка кај Брчко, БиХ, 1966) е писател и новинар. 
Објавил повеќе збирки песни и една збирка раскази. Пишува и драми. Преведува поезија од 
германски и македонски јазик. Наградуван. Учесник на повеќе културни фестивали во БиХ и 
во странство. Дипломирал во 2017 год. на Меѓународниот универзитет во Брчко, одделение 
за Психологија. Живее и работи во Франкфурт.  

 
КОСКИ СО БОЈА НА СМРТ 
 

Вработените во Институтот 
Во бели комбинезони 
Внимателно ги средуваат посмртните останки 
Во бели најлонски вреќи. 
 

Маркираните вреќи 
ги затвораат со патенти 
И ги натоваруваат  
На бел камион. 
 

После неколку сати 
Камионот се запира 
Пред Институтот 
Чија фасада е 
Со бела боја. 
 

Белите вреќи  
Од белиот камион 
Кој е паркиран пред 
Белиот Институт 
Ги изнесуваат вработените 
Во бели комбинезони 
И внимателно ги редат 
На белите регали. 
 

Кога ќе дојде време 
Пак белите вреќи 
Секоја посебно 
Ќе биде однесена 
На рацете од вработените 
Во Бело 
Пред докторите 
Во бели мантили 
Кои ќе се обидат 
На несредениот систем 
Од бели вреќи 
Да му дадат смисла и име. 

 
ТАТКОВИТЕ РАЦЕ 
 

Подигнувале годините 
Грижи и стравови 
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Тој со нив 
Нѐ подигнуваше нас 
Нејаките 
 

Носеле товари 
На телото и душата 
Тие треперливи 
Сѐ поминале 
 

Татковите раце 
Наши покриви 
Заштита од 
дожд, тага 
и туѓите погледи 
 

Татковите раце 
Нескршливи 
Темели на нашите 
Костури 

 
НИЧИИ 
 

Вие кои ќе дојдете 
150 години после овој миг 
(ако биде Божјата волја било кој, после толку години, да биде овде) 
Сакам да ве замолам 
Да не ме вбројувате  
Во овие луѓе 
Кои однекаде бувнаа 
Од почетоиот на 90-те години 
На дваесетиот век 
 

Јас не им припаѓам на оние 
На кои омразата им е гордост 
А злосторството херојско дело 
 

Јас не се поистоветувам со оние 
Кои заграденото парче земја 
Го сметаат за своја татковина 
 

Јас не припаѓам на ниеден народ 
Кој правата на другите 
Не ги смета за свое елементарно право 
 

Јас не сакам да бидам ничиј 
Јас сум без име 
Без земја 
Без јазик  
Јас сум сѐ она што вие не сте 
Сенка без трага 
И без минато 
 

Превод од босански на македонски јазик: Златко Жоглев 
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Снежана Алексиќ Станојловиќ (Србија)                Snežana Aleksić Stanojlović 
 

 Снежана Алексиќ Станојловиќ родена е во 1962 г. во Белград. Се школувала во Хр-

ватска, Македонија и Србија. Дипломирала во Скопје на Педагошката академија и во Сом-

бор (Србија) на Педагошкиот факултет, а во Грац (Австрија) на Академијата за заштита на 

животните. Работи како м-р професор по одделенска настава во Нови Сад. Пишува поези-

ја, есеи, книжевни рецензии, патописи и информативни текстови. За поетската книга „Ода 

за Орфеј“, на „Струшките вечери на поезијата“ ја доби наградата за најдобра книга објаве-

на на македонски јазик надвор од границите на Македонија. Оваа и книгите „Побарај ме“ и 

„Тревки во тревата“ се објавени на македонски и српски јазик, додека книгата „Ораница“ е 

објавена на српски, македонски и унгарски јазик. 

 Со поетски творби застапена е во повеќе од 50-тина меѓународни зборници на по-

езија и во литературни списанија. Учесник е на многубројни меѓународни литературни 

фестивали, трибини и поетски маратони. 

 Пишува на српски и македонски јазик. Нејзини песни се препеани на англиски, 

хрватски, италијански, бугарски, албански, турски, арапски, словенечки и унгарски ја-

зик. Преведува и македонски автори на српски јазик. 

 Во основното училиште во Нови Сад, во коешто работи, ја формираше првата гру-

па ученици кои учат Македонски јазик со елементите на националната култура како из-

борен предмет. 

 
 

ДУША 

 

Со Ѕвездениот прав  

наросена                                 

душата моја 

скита, 

барајќи ја 

правта на душата твоја... 

 
 

МУРАНО129 

 

Сeкоја  вечер 

кога темницата ќе стане густа 

и тешка, 

за очите тешка, 

уште потешка за белите дробови, 

чекорам  

по одаите на својата гробница 

и палам светулки 

една по друга, 

сѐ со надеж  

дека со шаренилото 

на обоено стакло  

ќе го обојам својот свет. 
 

                                                 
1

29Мурано- архипелаг од седум споени острва во Венецијанската лагуна, познат по производство на стакло, 

особено на лустери и лампи 
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Мурано ми станува 

соучесник 

во расветлувањето   

на нерасветленото. 

Внесуваме блесок 

милефиорите2
30и јас 

таму каде што 

блесокот одамна го нема. 

Го лажираме просторот 

со имагинацијата на убавината  

со поигрување  

на бојата и вештачките светлосни зраци. 
 

Внимателно 

ги палам сите светулки 

во секој агол,  

една по една, 

секоја вечер, 

настојувајќи  

миризбата на трулежот 

и мувлата 

во ентериерот на моето живеалиште 

со луксузот да го измамам 

сетилото за вид. 
 

Мурано и јас, 

секој своите острови на привидот 

ги поврзува во архипелагот, 

за да ги сочува 

од лошите морски ветрови. 

Мостовите на Мурано 

ги чуваат стакларите. 

Моите мостови во мракот 

ги чува продорот на светлоста 

на нивните авентурини3
31... 

 

Kрилјата и едрата, 

ги сменивме за котва, 

Мурано и јас... 
 

Секоја вечер 

ја препознаваме  

својата мудрост, 

но и секој својата глупост... 

и молчиме... 
 

                                                 
2

30милефиори – многубојно стакло 
3

31авентурин – стакло со златни нитки 
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Заслепена, 

ги собирам црнките 

и се насмевнувам... 

Се радувам 

во темнина 

на секој поглед   

на светкавоста на убавината... 

 

На еден миг 

успевам да ги измамам очите 

и да поверувам 

во елеганцијата на својата болка. 

 

 

MEСЕЧИНА НАД ПОКРИВИТЕ 

 

Како Месечина 

која се сопнува на покривите, 

се запнуваа    

моите зборови 

за изразените остри агли 

во грлото на секое изразување... 

 

Како Месечина 

која се запнува на покривите, 

запнуваше   

мојата свест  

за сечилото  

на даденото и земеното... 

                           ...И се кинеше, 

                              баш како што   

                              Месечината се кинеше... 

                                             На: да бидеш или да не бидеш? 

                                             На: да останеш или да постанеш? 

                                             На: мисла или дело? 

 

Како Месечина 

која запнува на покривите, 

запнуваа  

моите чекори  

на Млечниот пат 

и ја кинеа кожата на моите чевли 

баш како и кожата моја...                                          
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Билјана Миловановиќ Живак (Србија)                      Biljana Milovanović Živak                          
 

 Билјана Миловановиќ Живак родена е во 1972 г. во Пожаревац (Србија). Во Бел-

град завршила Филолошки факултет на насоката српска книжевност и јазик со општа 

книжевност. Студирала архитектура и неохеленистика. Се занимавала со адаптација и 

режија на современи претстави. Уредник е во списанието за книжевност и култура 

„Браничево“, а постојан соработник на списанието Mons Aureus од Смедерево. Пишува 

поезија, раскази, патописи, драмски текстови и книжевни прикази. Застапена е во многу 

зборници и списанија и добитник на признанија за различни книги. Нејзини творби пре-

ведувани се на повеќе странски јазици. Држи часови по Креативно пишување, работи во 

образование и се занимава со уредништво и приредување на изданија.  

 
 

ЗАМЕНА 

 

Влезе во златарницата и застана зад пултот. 

Ќе го направам тоа овде, помисли. Сега е моментот, никој нема. Ова е 

најдобрата златарница во градот. Господинот Бошковиќ важи за чесен човек. Ќе 

ми даде добра цена. 

– Повелете – ѝ се насмевна љубезниот златар.  

Можеше да има близу шеесет години. Висок, пробелен, со изразен нос и 

крупни заби. 

– Дали откупувате старо злато? – праша, обидувајќи се да не покаже 

колку ѝ е непријатно.   

Чувствуваше срам. На лицето ѝ трепереше грч. 

– Да. Што сакате да продадете? – одговори господинот Бошковиќ. 

Ѝ пречеше тоа што тој го употреби токму тој глагол: прададете. Тоа што 

таа беше принудена да го направи, од нејзина перспектива, никако не би можело 

да се нарече продажба. Но човекот е трговец. Нормално е тоа да го праша.  

Извлече од чантата бело кутивче и му го подаде преку стаклениот пулт. 

Срцето почна забрзано да ѝ чука. Имаа поминато пет години откако таа засеко-

гаш го затвори тоа кутивче. Колку пати само сакаше да го направи токму ова! 

Подзастануваше кога поминуваше покрај некоја златарница. Немаше храброст 

да влезе и да го постави тоа толку едноставно, но, за неа, толку непријатно пра-

шање: откупувате ли старо злато? Само ѕиркаше во излогот и се преправаше 

дека го гледа накитот и часовниците. Всушност, ништо од тоа не ја интереси-

раше. 

Господин Бошковиќ го отвори кутивчето и од него извлече раскошен 

прстен. Го загледа, кривејќи ја устата, како да се двоуми. Неговите сини очи беа 

ширум отворени. 

Ја спушти главата и се намршти, не сакајќи да гледа како тој се завртува, 

го анализира и го проценува тој ... предмет (во овој момент, единствено така мо-

жеше да го нарече). Ѝ се чинеше како да го проценува нејзиниот живот. 

Најпосле проговори: 

– Не ми го продавајте ова.  

Го подигна зачудениот поглед. Што треба ова да значи? Дека ништо не 

вреди? 

– Не Ви се исплаќа. Вреди многу повеќе отколку што можете да добиете 

за него – објасни.  
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Го врати прстенот во кутивчето и лесно, со врвот на показалецот, го при-

движи преку стаклениот пулт до нејзините раце. Повторно го спушти погледот. 

Без многу размислување и таа го стави показалецот на кутивчето и го придвижи 

на другиот крај до рацете на господинот Бошковиќ. Тој се насмеа, а потоа почна 

да потчукнува со прстите по стаклото. Повторно го отвори кутивчето, го извади 

прстенот и го стави на вагата. 

– И? – праша девојката зачудено.  

– Ви велам, можете да добиете половина од неговата вистинска вред-

ност. Ова е скап прстен. Но, ние го третираме како половен. 

– И е половен. Носен е три години, а потоа седеше затворен уште пет. 

– Но, сепак, јас Ви советувам да го задржите – воздивна и повторно го 

затвори во белото кутивче, па го придвижи со показалецот на нејзината полови-

на од пултот. 

– Но јас не сакам да го задржам! – изговори девојката безмалку остро. 

Пет години не знаеше што да направи со него. Повеќе пати имаше поса-

кано да го фрли. Но веруваше во мистичната енергија и суматраистичката повр-

заност меѓу предметите и луѓето. Што ако некој го најде, се израдува и ѝ го по-

дари на својата девојка? Што ако таа девојка го стави на својот прст? Тој прстен 

носеше мрачни и тешки спомени какви што никому не би му посакала. Го чув-

ствуваше како вистински проколнат предмет кој ако дојде некому в раце ќе му 

го пренесе сето тоа од коешто таа сакаше да се ослободи. 

Несреќа. Патење. Болест. Разочарување. Измама. Лага. Љубомора. Кука-

вичлук. Ја мачеше тој несреќен прстен дури и кога го извади и го затвори во нај-

високиот шкаф во собата којшто никогаш не го отвораше. Мораше конечно да се 

ослободи од него, како да се ослободува од некоја тешка, по живот опасна клет-

ва. 

А сега имаше уште една причина поради којашто чувствуваше вина што 

сѐ уште го има кај себе, иако никогаш не го носеше. 

– Можеби после ќе Ви биде жал? – изговори господин Бошковиќ како 

нешто да премерува во својата глава. 

– Нема да ми биде – одговори одлучно и го врати кутивчето на другиот 

крај од пултот.  

– Сигурно? – ја гледаше право в очи. 

Неговиот поглед беше мирен, а зборовите звучеа како конечно одброју-

вање. Ѝ изгледаше дека од улогата на чесен трговец сега влегува во улога на 

егзекутор. 

Се сети на приказните кои кружеа низ градот: дека господин Бошковиќ, 

штом ќе забележи муштерија, веднаш знае што да му понуди. Знаел дали некој 

сака веренички и роденденски прстен, бурма, часовник или накит без посебна 

намена. И секогаш погодувал. А сега чувствуваше дека тој, свесно или несвесно, 

како искусен психијатар, влегува во нејзиниот емоционален живот потполно за-

немарувајќи ја трговијата. Ѝ беше смешно и неверојатно тоа дека човек којшто 

би требало на неа да заработи, упорно се обидува да ја избрка од продавницата. 

– Слушајте, тој прстен имаше една ... улога... која сега ја нема. Разбира-

те? Јас морам да се ослободам од него.  

Дотогаш, додека тоа на глас го немаше изговорено, како и самата да не 

беше свесна колку била очајна додека го имала во себе прстенот. Не ѝ беше важно 

колку ќе добие за него и дали воопшто ќе добие нешто. Знаеше само дека мора да 
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се ослободи од него. Нејзиниот бивш вереник не го сакаше кога таа се обиде да 

му го врати. Намерно ѝ го ускрати тоа право и злобно се смееше (иако сега на 

таа злоба гледаше со жалење како на последен и залуден обид да се одржи неш-

то што беше осудено на пропаст по негова вина). Тој мислеше дека таа треба да 

го задржи тој прстен, како некој вид казна, за секогаш да ја потсетува на него. 

Но неодамна се појави некој кој ни по која цена не сакаше да го повреди, 

па дури и со фактот дека во себе го чува тој навредлив знак на минатото на кое 

не беше горда. 

– Морам! – повтори уште еднаш, за секој случај, да не не чул добро гос-

подин Бошковиќ. 

– Ах, таа... – климна тој со главата како навистина да разбира – Јас само 

сакав да Ве предупредам дека после нема враќање. Ние тие прстени ги топиме, 

ги уништуваме и правиме нов накит. Затоа Ве прашав дали сте сигурни. 

– Никогаш не сум била посигурна! – одговори со озарено лице, чувству-

вајќи како веќе почнува да се ослободува од тешкиот товар. 

Можеше да види како, измешан со купишта друг накит, нејзиниот прстен 

се топи и се претопува во непрегледна маса на сив метал која се претвора во мо-

нотона безимена река и завршува во некои непознати калапи... И како со нив ис-

чезнува цела нејзина несреќна љубовна приказна... 

– Тогаш, добро! – извика господин Бошковиќ и се загледа во прстенот. 

Потоа го стави во фишек од хартија, а тој ѕвекна во допир со другиот на-

кит од бело злато. 

– Можете да го замените за некое друго парче накит – изговори по пат. – 

Така ќе добиете подобра цена. Замената поинаку се вреднува од продажбата. 

– Сеедно ми е. Би Ви го дала и бесплатно... А, што точно ќе направиет со 

него? – праша нестрпливо, како да сакаше уште еднаш да се увери дека прокле-

тиот прстен ќе биде засекогаш уништен. 

Господин Бошковиќ, бидејќи беше многу стрплив и добар човек, ги во-

влече палецот и показалецот од десната рака во фишекот, го извлече прстенот и 

го постави, повторно, на стаклениот пулт. Потоа со палецот со сета сила го при-

тисна малиот обрач, свиткувајќи го, искривувајќи го и изобличувајќи го по дебе-

лото стакло. Осумлисниот цвет од скапоцен камен сега беше порабен со згмече-

на безоблична маса. 

– Ова обично не се прави вака. Сакате ли, можеби, и Вие да пробате? – 

праша, како одеднаш да се сети дека ако не ѝ понуди ќе излезе дека е непристо-

ен. 

– Нема потреба, имам доверба во Вас! – возврати восхитено.  

– Тогаш, да ја завршам работата! 

Брзо го згмечи и остатаниот дел од белото злато, лесно и вешто, како да 

лепи мастика за џвакање. Од некоја причина, како и самиот да уживаше во тоа 

речиси исто како и таа.  

– Камчињата ќе ги извадиме подоцна. Што велите? – гордо ја подигна 

оштетената безоблична маса чекајќи одговор. 

– Добро сработена работа! – одговори девојката озарено. 

– Мило ми е што можев да помогнам – лесно се поклони господин Бош-

ковиќ. 

– Сега можам мирно да си одам. 

– Но застанете! Не ги зедовте парите. 
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– Тоа што сега го доживеав не може да се плати со пари. 

Се насмеа, завртувајќи ја главата, додека лицето ѝ добиваше сосем пои-

наков изглед; немаше повеќе трага од грчот. Блескаше во својата младост и уба-

вина, како да беше засекогаш излечена од смртоносна болест. 

– Но Ве молам, тоа не доаѓа предвид! – се пазареше господин Бошковиќ 

– Наградете се себеси со нешто, токму затоа што толку долго чекавте... – таин-

ствено се насмевна, како да знае многу повеќе од тоа што му е речено. 

– Добро – смирено се согласи. 

Не сакаше тој да се сеќава дека заработил на нејзината несреќа. И покрај 

тоа, неговиот џентлменски гест, за миг, помеѓу нив двајца, создаде чувство кое 

личеше на пријателска блискост, па немаше потреба и понатаму да се спротив-

ставуваат. 

– Во излогот видов убави алки од бело злато. 

– Тоа е добар избор! Ќе го замениме и кутивчето, старо за ново! – се из-

радува господин Бошковиќ, ги спакува обетките и срдечно се насмевна. 

– Ви благодарам – рече девојката на заминување. 

Тоа не беше од учтивост: обично благодарам кое муштеријата му го ка-

жува на љубезниот продавач. А господин Бошковиќ тоа го знаеше. Имаше по-

треба уште нешто да му каже, но на вратата се појавија следните муштерии. 

– Молам – возврати тој – Дојдете ми повторно за да погледнете некои 

други прстени, со ...посебна намена. 

– До гледање – го поздрави девојката. 

Почувствува дека нејзиниот живот може повторно да започне. 

– До гледање – отпоздрави господин Бошковиќ. 

И знаеше дека ќе ја види повторно.  
 

Превод од српски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 
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Виктор Радун Теон (Србија)     Viktor Radun Teon 
 

 Виктор Радун Теон е роден 1965 г. во Сопје. Работи како професор по економија и 

менаџмент на Универзитетот „Метрополитен“ во Белград. Живее во Нови Сад. Се зани-

мава со поезија, преведување, философија, мистицизам и симболизам и студии на идни-

ната. Автор е на книги поезија, монографија, како и на научни и стручни трудови. 

 Негови поетски творби, есеи, прикази и раскази се објавени во повеќе списанија, а 

напишал 55 научни и стручни трудови од областа на менаџментот, маркетингот, глобал-

ната економија, философијата и студиите на иднината.  

 Од англиски јазик има преведено 22 книги од областа на економијата, менаџмен-

тот, мистицизмот и философијата.  

 Член е на Друштвото на писателите на Војводина и претседател е на надзорниот 

одбор на „Стеријино позорје“. 

 
 

ХОРИЗОНТОТ НА НЕПОЗНАТОТО 

 

Застанавме пред хоризонтот на непознатото 

Совладани од неразбирливата математика на сонувањето 

Гнасни и плитки мавтаа со некакви знамиња со силни бои 

Во пристаништето чекаа многу бродови 

Сeтa мoja кожа блескашe во напрегнат занес 

Te држeв за рака загледан во темнината на почетокот 

Мирисот на изгорено жито ме држеше како псалм 

Плодната крв на ѕверот немо потонуваше низ пукнатината во земјата 

Склопчени и невини, без искуство 

Ги допиравмe нежните форми на преостанатата граматика. 

 

 

ВИБРИРАЊЕ НА ТИШИНАТА 
 

Неверојатен дожд 

покриен сум одвнатре 

целата своја голотија 

ја назирам низ твоето пупење 

никој не ми рекол дека празнината 

е дадена за да биде исполнета 

акрилот се разлева низ твоите мекости 

вдишувам дожд 

го газам времето 

почит кон страстите 

жлездите лачат сок на благовест 

продирот во твоето мистично изгрејсонце 

ме фрла во калеидоскоп 

го притискам твоето подавање 

долго истекување 

од пробудениот гејзир вриштиш 

одот под типките на клавирот 

произведува вибрирање 
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влез во вртлози 

уште ти се љуби 

и се огледувам  

на твоите нозе 

пурпур на луцидното чукање 

и долго стопување на визијата 

во етерот на тишината меѓу нашите 

здробени тела. 

 

 

ВРАЌАЊЕ ВО СЕГАШНОСТА 

 

Тонам во твојата океанска симфонија 

секој бран ме погодува во душата и ми ја наежува кожата 

ги заслушувам темпото и вибрациите, созвучјата и ехото 

ги штимам инструментите 

влегувам преку вратата на визијата 

лебдам на твоето тело 

не ти реков 

дека твојата сребрена голотија 

ме претвори во бескраен крик 

чудесна фауна стенка и р'жи 

смислата на мојата страст е уметност 

ги истурив своите невидливи тела 

по твоите зацврснати дојки 

сакам да ги виткам твоите самовилски нозе 

меѓу тебе и твојата страст 

извираат водопади 

исцртувам невини графики 

за да ти ја покажам пукнатината 

која води во скриениот свет 

оној од кој сум се вратил 

да те пронајдам и повторно 

да те разберам. 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

Златко Жоглев 
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Владимир Владда Милојковиќ (Србија)             Vladimir Vladda Miloјković  
 

 Владимир Милојковиќ / Vladimir Vladda Miloјković (Суботица, 1978) дипломирал 

на Педагошкиот факултет во Сомбор на уметничкото одделение во областа на сликар-

ството. Во 2014 година ја објавил првата збирка поезија Разговор со Херта инспирирана 

од делото на германската писателка Херта Милер. Збирката победила на конкурсот за 

млади автори организиран од Студентскиот културен центар од Крагуевац. Често обја-

вува во коавторски изданија и е присутен со визуелна поезија, слики и уметнички пер-

форманси во галериите во Србија и регионот. Објавил и аудиопоезија во зборници во 

Австрија и Португалија. Објавува под уметничкото името Vladimir Vladda Miloykovitch, а 

води и свој блог – massigliebe.blogspot.com. Живее во Суботица со две водни желки, ри-

би во аквариум и дваесетина егзотични птици и собни растенија.  

Милојковиќ учествуваше во работилницата за креативно пишување што се одр-

жа во 2017 година, во Младинскиот центар „Црна куќа 13“ во Нови Сад, под менторство 

на поетесата Елена Пренџова. 

 
 

НОВИОТ ПОРЕДОК ИЛИ КАКО ДА ГИ ЗГАЗИШ ЛУЃЕТО 

 

I am in a hotel room, far away from the place I usually live. 

A chair, a desk, a bed, a mirror… 

 

Хартиени лампиони и крошни – 

супститути на платоновите топки 

во дворците 

со жици обградени; 

воени гарнизони на(двор) тро(тоа)р: 

еден – два – еден – два – еден – два – еден – 

два – еден – два – еден – 

 

На централниот плоштад 

се веат      национални знамиња и грбови 

 преставниците 

  ги одминуваат 

              толпите 

поради какофонијата на „собранието“ 

кревајќи ги рацете – еј! 

 

Документарецот од вчерашниот ден 

      го видоизменува денешниот ден 

на снимката            гордо 

 маршираат 

  пејат 

       демонстрирајќи сила. 

 

Моментално земјата чекори со полна воена опрема 

        во форма на 

          влекач 

        го фаќам со голи раце 
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       го пуштам на камењата 

        од некојаси 

Северна Кореја –  

 

There are less things than can be called minimum 

                                                                     [Daisuke Yokota] 

 

≈ 13.10 h – ≈ 13.20 h 

21 април 2018 год. 

сабота 

„Црна куќа 13“ 

Нови Сад 

(Светскиот ден на поезијата) 

 

 

РАЗГОВОР СО ХЕРТА 

 

12.46  

 

Сонцето никогаш нема да ме испржи 

до темел 

чекорам по ограда 

преминувајќи преку полето 

се појавуваат лебеди 

 

 

12.48 

 

од прозор ги фрлаш краците 

во бела пастична чаша се налева присуството 

со другото тело стоиш свртена 

со грбот кон ѕидот 

а со лицето кон изворот на светлината 

 

 

12.50 

 

маската те крие 

буквите од екранот те повикуваат  

синото око поминува насмеано 

 

дали е среќно 

што те гледа? 

 

 

12.51  

 

инфилтриран во паркингот 
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со нејзините мачки и нозе 

само моите стојат 

закопани 

 

дали ќе заодам 

или ќе потрчам 

или можеби повеќе нема да слушам 

како мавтам 

 

 

12.54 

 

 

12.58  

 

Мајчинството е инаква форма 

на истрошеноста на тркалата 

од пластика 

туркајќи ги недоразвиените јајце клетки 

до клацкалката 

или до мостот за пад удолу 

 

 

01.00  

 

 

30  јуни 2012 год. 

Креативна работилница во Нови Сад 

„Црна куќа 13“ 

 

Препев од српски на македонски јазик:  
Елена Пренџова 
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Никола Шимиќ Тонин (Хрватска)                                           Nikola Šimić Tonin 
 

Никола Шимиќ Тонин / Nikola Šimić Tonin (Црквица – Зеница, Босна и Херцего-

вина, 1962), поет, писател, романописец, драмски писател, писател за деца, автор на 

учебници, есеист, литературен, ликовен и драмски критичар, уметнички фотограф, но-

винар и уредник. Има објавено повеќе книги во Хрватска и Босна и Херцеговина. Награ-

дуван е. Живее и твори во село Плавно кај Книн и приморското место Драга – Пакоштан 

кај Задар во Хрватска. 

 

ГНЕВНА МОЛЊАТА 

 

Нешто  

во воздухот, 

гневна молња, 

црн грми облакот, 

укотвен 

во 

сегашноста... 

 

Едноличноста на затишјето 

мирнотијата на ќошето, 

на крајот на светот, 

подалеку и подалеку, 

и од  

оддалечената далечина 

подалеку, 

подалеку. 

 

Го нишаат 

брановите  

камениот брод 

на пристаништето, 

покрај крајот на небото, 

покрај оној ист крај 

крајот, 

паѓа на земјата... 

 

Неутралноста 

на движењето 

на стагнацијата 

на сталожениот 

камен 

Вис. 

Остатокот на светот 

на погледот недофатлив 

на Јадранот смарагден, 

во пустото синило 

на една 
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вода 

и едно небо. 

 

Лавиринтска 

структура 

на тишината. 

 

Молчи 

шумот од жалот  

каменото тело 

го грее сонцето. 

 

Поминува низ животот патека, 

тврд карст 

островот 

ја крши утробата плодна 

од почетокот 

до сега. 

 

Ноќната тишина ја буди мразот, 

тонат во црн мрак и сон, 

Равник, 

Гребен, 

Будиховац, 

Паржан... 
 
 

ЕСЕН ВО ЗАГРЕБ 

 

Ништо не е 

како есента во Загреб, 

кога 

по староградските улици 

ќе се истурат зрели костени... 

 

Шестинските чадори 

со златните капки дожд, 

паднатото есенско лисје... 

 

Грeделиевите трамваи, 

кралеви на улиците, 

есенските мелодии, 

меланхолични 

чкрипат... 

 

Тринаесетката – Житњак... 

Седумнаесетката – Пречко... 

Шеската – Црномерец... 
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Дванаесетката – Љубљаница... 

Четиринаесетката – Запруга... 

Единицата – Западната железничка станица... 

 

Капитол, 

 Банатскиот плоштад 

Кватриќ, 

Долац, 

Нов Загреб, 

Илица... 

Еден град, 

а илјада лица... 
 

Превод од хрватски на македонски јазик:  
Даниела Андоновска-Трајковска 
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Атила Сабо Палоц (Унгарија)                                                   Szabó Attila Palócz 
 

Атила Сабо Палоц / Szabó Attila Palócz, роден во Војводина, во 1971 год., е 

унгарски поет, прозаист, драмски автор, новинар, уредник, преведувач, актер, театарски 

режисер и блогер. Сабо Палоц дипломирал на Уметничката академија во Нови Сад. Од 

2004 година живее и работи во Будимпешта. Автор е на 17 книги поезија, проза, драми, 

преводи и други книжевни публикации. Пишува на унгарски јазик. Член е на Друштвото 

на писателите на Унгарија.  

 

 

ТРАЕЊЕ 

 

Случувањата отсекогаш 

се менувале  

– само ние сме постојани 

 

 

ЖИЦА 

 

внимавајте на камењата кои се враќаат, 

кои ниту кога дома ќе пристигнат не препознаваат 

сила ни чистина ни жици, кои сакаат 

повторно да си се сместат во сокриените пукнатини на брдото, 

каде одамна само пиреј и мов расне, 

 

иако 

 

оние кои се искачуваат на карпата, 

како никогаш и да не постоел  

инаков терен, 

само подзаборавена илузија на постоењето, 

подзамислена, избледени чекори 

ги газат сокриените пукнатини на брдото, 

грчевито, 

како кога пената гргори и карпата пука, 

во вечерните часови на трговските канали  

серија тектонски поместувања, 

на ТВ каналот се емитува турска серија, 

упорно, 

 

иако 

 

карпите пукаат и пената гргори, 

тектонско поместување во бесконечност... 

замаглување несовладливо – фосил 
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СЛУЧУВАЊАТА НА ПЕШАЧКАТА СТАЗА 

посветено на ѓуриќ барт 

 

во моментот кога песочниот часовник 

во средишните дунавски води потона, 

се смени допирот, држењето на допирот, 

тапото ситно триење на средбата кожа со кожа, 

придружено од вооружени стражари, 

со строга почит и дисциплина, 

живи и мртви, 

дури и во најзатскриените агли на животот 

понизен љубовник, отсуствуваат љубопитниците, без најава 

за беседа, 

хомоеротика, 

нежните крилца на пеперутката 

ѝ објавуваат војна на несовладливата дамка 

потопена во сивило, 

исконска снага, 

непознато е, 

многу непрепознатливо, 

како што песочниот часовник потона во водите на Дунав, 

честичките се распрснаа, 

сè почна да се зацврстува и да се распаѓа истовремено, 

како што водата ја исчисти песочната содржина, 

како што дрвениот трупец исчезна во калта 

и се закотви на брегот, 

каде човек не стапнал, 

каде временската граница ѕидини дига 

 

Препев од српски на македонски јазик:  

Елена Пренџова 
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Jоргос Jанопулос (Грција)                                                                  G. Gianopulos 
 

 Jоргос Jанопулос / G. Gianopulos е роден во Атина во 1961 година. Од 

1995 година го објавува и го води списанието „Енкевен“ и неговите хомологни 

изданија. Ги има објавено збирките поезија „Пат“ (2000) и „Преку зборовите“ 

(2010), како и романот „Црната книга“ (2003).   

Неговите текстови и песни се преведени на повеќе странски јазици. 

Поетската збирка „Зборови за смртта и љубовта“ е снимена во студио и 

издадена  

 
 

ЖЕТВА НА СМРТНИЦИТЕ 

 

***                                               
 

Патот е тврд  

се искачуваш високо 

оставаш зад себе 

сини сечила  

замрзната крв на смртниците 

потоа ги гледаш 

голите врвови 

четинарски дрвја 

свежо ѓубриво 

во топлата музика на мувата. 

Пристигнуваш до рамнината на смртта 

мали глинени коњчиња 

еден скршен плод 

кој се држи достоинствено, 

речиси незабележливо, 

со еден збор 

елегантни теракотни солзи 

и еден мозаичен орел 

во неговите нокти стрпливата жртва 

надгробна плоча 

патеки и стреи 

 

 

***      
 

патот е тврд  

безмилосни карпи 

работници кои копаат во арки 

а потоа ја минираат земјата 

 

инженерот со еден алат 

паднат на усните 

одекнува во ноќта 

здивот на машината. 
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Во круговите на бескрајните денови 

бродовите ги пренесуваат утробите на камењата 

 

Едно бескрајно бело светло 

еден мртов маж 

морнар со години 

неговата госпоѓа се сеќава на него 

нивните патувања до крајот на светот. 

Светло безмилосно светло   

падот на младиот Анахарсис  

наредени страници. 

Еден отворен извор   

две патеки на смртта 

една исплакната жена со светло 

бела кожа. 

 

 

***                                       
 

Две отворени галерии 

и една голема замагленост 

жолтеникава тишина 

агонијата на заробениот 

жедта која станува гушење. 

патот е тврд 

една бучава 

како пареа од карпите 

градовите 

духовите 

луѓето 

на сонце. 

Потоа тишина. 

На почетокот мислиш   

дека фреската 

е фотографија 

овие проѕирни алвеоли 

со искршените черепи 

предлози за трагичен говор. 

Патот е тврд 

тишината на кланиците. 

Едно дете го запалува храмот  

Гори златото на Семоќниот  

гори затворот на погледот.   

 

 

***                                                   
 

гори мермерот на синкретизмот  

горат истражувачите, 
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горат мачители и воени судии, 

горат досиеа, регистри 

и списоци на осудените на смрт 

горат документи, регулативи 

и дефинитивни решенија 

горат договори за чеиз и тестаменти 

горат мемоарите 

во касарните за измачување. 

 

Во ноќта се пресекуваат воздишките  

Галаксијата се засолнува на грбот на делфините 

подземни потоци  

ја покажуваат 

љубовта 

оганот во утробата  

 

Под небесното созвездие  

метални светкавици 

пренесуваат души 

испорачано проклетство 

жртвување 

на телата на децата. 

Едно дете го запалува храмот  

жетва на смртниците 

е нашето лето. 
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Генка Богданова (Бугарија)                                                    Генка Богданова 
 

 Генка Богданова е родена 1950 г. во с.Тенево, Јамбол, Бугарија. Член е на Сојузот 

на бугарските писатели и на Бугарскиот хаику сојуз. Автор е на 21 печатена книга и на 5 

електронски книги. Пишува поезија и проза, како и пиеси за деца и возрасни. Преведува 

поезија и проза од руски и македонски јазик. Носител е на 16 национални награди за нејзи-

ното творештво и на многу престижни награди од меѓународни литературни конкурси во 

Русија, Македонија, Србија и Франција за лично творештво и за поетски преводи. Нејзини 

творби се преведени на руски, украински, полски, француски, шпански, англиски, маке-

донски, српски, турски јазик и на есперанто. Застапена е во многу литературни весници, 

списанија и алманаси. Има над 900 публикации во литературни сајтови на Интернет во Бу-

гарија и Русија. Составувач е на литературните алманаси „Тракиска лира“, „Сребрени 

ѕвончиња“ и „Сејачи на светлина“. Раководител е на литературните клубови „Димитар Јар-

мов“ и „Пегаз“ од Јамбол. Таа е амбасадор на мирот за Бугарија. 

 

СТУД 
 

– Песји студ! Ако вечерва не пукнам, тогаш пишано ми е да препатам на 

овој грешен свет... – прошепоти Мартин низ своите напукнати усни. Со вкочане-

тите прсти од лутиот студ, со огромен напор го влечеше сиот негов „имот“: карто-

ни што му служеа за постилање, едно старо издупчено од молци ќебе со кое ноќе, 

како кожурец се завиткуваше, за да не умре од студ, без покрив над главата... Сè 

друго што имаше си го носеше на грбот: една стара маица, дамски розов елек, 

палто без ракави и една лита јакна, но и сочуван војнички шинел без копчиња, кој 

беше подврзан со конец од јута. Шешир немаше, но слабичкиот и збрчкан врат му 

беше подврзан со долг црвен волнен шал – сиот со грутки, но доволно топол. 

Долниот дел на еднo екстравагантно сако и ткаени пантолони, неколку 

весници, обвиени и боси нозе под згужваните војнички „скорни“ и две најлонски 

вреќи во кои собираше хартија и пластични шишиња за да ги продава на „От-

падни суровини“ за парче леб – тоа беше сè што тој го поседуваше. 

„Не ми студи, но од глад стомакот ми кркори уште од изутрина. Од вче-

ра ништо немам голтнато. Ако не ми е пишано вечерва да умрам од студ, сигур-

но ќе ги оптегнам петиците од глад!“  

Со овие мачни мисли, Марин очајнички гледаше по некое позатскриено 

место, каде да преноќи. Приквечер, другарите му побегнаа од студот и очајните 

бездомници, што беше повод за да го истераат од подрумот на руинираната згра-

да, каде што последно време тој ноќеваше. А ноќта одамна беше се раскрилила, 

како граблива црна птица, со своите крилја над тивкиот град. Ледениот ветер ги 

прогонуваше граѓаните по нивните домови… На крајот од темната улица, имаше 

една единствена улична светилка со замаглено стакло како око на киклоп – беше 

непристрасно сведоштво за грижите на бездомниците. 

Пред очите на Марин му се појавија сликите на два контејнери за смет и 

надежта му го исполни срцето. 

Набргу ќе има мал ресторан и тука, можеби тука ќе има нешто да поткас-

не. Поттрчна кон нив, внимателно да не се слизне и падне. Го отвори капакот на 

едниот контејнер и со разочарување констатира, дека контејнерот е празен. Втори-

от контејнер беше за стакло и Марин дури не се ни обиде да види дали е полн! Го 

крена капакот, ја спушти вреќата во него и внимателно пречекори преку оградата 

на контејнерот, успеа да пречекори и да влезе внатре. Внатре беше тесно, но ѕидо-
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вите и капакот на контејнерот, го заштитија од сечилото на студот на отвореното 

небо. Застана на колена, го извлече и го посла на подот картонскиот „душек“ и се 

завитка во парталавото ќебе околу вкочанетото тело и се подготви за спиење. 

Едноставно ги затвори очите и се обиде да добие претстави, дека, се нао-

ѓа во топла соба, а по богатата вечера, си легнал на мека постела под мекиот јор-

ган, слушна пискаво кочење, бучење, крцкање и отворање на вратата на автомо-

билот. Потоа, заслуша тешки чекори и разбра дека некој се доближува, капакот 

на контејнерот се отвори и мала кутија го тупна. За некој миг автомобилот одно-

во тргна и со бучавата  се изгуби во далечината. Во молкот на тишината нему му 

се причина, дека во кутијата има некоја нечистотија, смет. 

Марин седна, во темнината ја напипа кутијата и успеа да ја отвори. Внат-

ре имаше нешто завиено во партали. „Сигурно е кученце? Но зошто така го за-

виткале? – помисли Марин. – И каков човек е тој кога решил да се ослободи од 

него на оваа цибрина, на полноќ да се ослободи од него?“ Тој ги раздипли парта-

лите и напипа нешто топло и меко. Во контејнерот повторно завладеа темнина-

та, го одврза врзалот со кој што беше подврзан во војничкиот стар шинел и го 

раздипли. Потоа бркна во кутијата, го крена повиеното мало суштество, внима-

телно го пови во пелената и го гушна на градите под шинелот, за да му даде мал-

ку од својата топлина. Срцето му се скрши од жал, но и од гнев. Во мракот две 

солзи му се стркалаа по брадестото лице. 

  Еден живот, роден пред некој час, му гинеше пред очите! Едно невино 

човечко суштество беше исфрлено во контејнерот како непотребно ѓубре, каков 

народ сте? – простенка Марин. – Дури ни животните не си ги исфрлаат своите 

рожби. А велат, ние, бездомниците, сме „гнилежот“ на општеството. Држи се 

малечко! Држи се! Штом си дошло на овој свет, треба да живееш, а јас ќе се оби-

дам да те вратам во животот, кој родителите се обиделе да ти го земат! 

Марин го тргна долгиот волнен шал од главата и го подврза бебето кон 

градите. Го загрна и со ракавите на шинелот го врза за него. Потоа внимателно 

се измолкна од контејнерот и во ноќта киниса кон болницата. Студот касаше ка-

ко бесно куче по неговата гола глава, но на тоа, Марин не обрнуваше внимание. 

Брзаше и се молеше да стигне што побрзо за да спаси еден човечки живот. 

А, чуварот на болницата беше задремал во топлата куќарка. Марин успеа да се 

довлечка во дворот на болницата и непречено да стигне до домот за новороденчиња. 

Таму го извади полумртвото бебе, го загрна во својот шал и заѕвони на 

ѕвончето на влезната врата.  

– Доаѓам, почекајте малце! – се одзва поспан женски глас и од внатре се 

слушнаа чекори како доаѓаат кон вратата. Марин го остави малото врзопче на 

платото на прагот и се подзасолна во сенката на големата елка. 

Болничарката ја отвори вратата и со чудење се загледа кон дворот на без-

домниците. Стаписана таа го забележа завиеното бебе во крпите, оставено на 

прагот. Жената се колебаше, но се загледа во запуштениот двор и го зеде бебето 

во својот скут. По малку светнаа прозорците на вториот кат на зградата а зад нив 

човечки силуети во бели мантили рашетуваа таму-ваму. 

– Живо и здраво да си детенце! Нели, сепак си родено со касмет на овој 

суров свет! – низ солзи прошепна Марин и ги затри вкочанетите раце од студот, по 

кратко, се заврти и киниса кон контејнерите и кон сопствената безрадосна судбина. 
 

Превод од бугарски на македонски јазик: Петко Шипинкаровски 
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Вања Ангелова (Бугарија)                                                          Ваня Ангелова 
 

Вања Ангелова е родена 1967 г. во градот Црвен Брег, Бугарија. Живее и твори во 

Велико Трново. Во текот на 1985 г. ја завршува Руската јазична гимназија „Васил Карава-

силев“ во Плевен и е на специјализација во Московскиот институт „Александар Сергеевич 

Пушкин“, Русија. Во 1992 дипломира со специјалност „Руска филологија“ во Великотрнов-

скиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“, додека две години подоцна добива диплома и 

од Универзитетот за национално и светско стопанство во Софија. Во текот на 1997 г. се 

стекнува со уште една специјалност во Великотрновскиот универзитет – „Организација и 

управување на образованието“, а неколку години подоцна завршува и курс за педагози – 

„Компјутерски системи и технологии“. Работела и како директор на училиште и како учи-

тел. Моментално е докторант на Великотрновскиот универзитет со научна специјалност 

„Лингвистичка историографија“, хонорарен предавач по дисциплините „Јазична култура“, 

„Бугарски јазик и стил“ и „Теорија и методика на редактирањето“, како и експерт на Меѓу-

народниот оддел. 

Автор е на над 50 книги со поезија и проза. Носител е на многу национални и на ме-

ѓународни награди. Оригинално пишува на руски, полски, македонски, како и на други 

словенски јазици. Преведува на повеќе од пет словенски јазици. Член е на домашни и 

странски писателски асоцијации, вклучително и на Движењето на поетите од светот 

(Poetas del Mundo). 

 

 

ТАНЦОТ НА БАХУС 

 

Вечноста преку телескоп ја гледам. 

Со старите вакханки времето пирува. 

При вас од басните на Езоп идам, 

додека Бахус во примракот танцува. 

 

околу главата со бршлен сум обложен 

трептеж сенишни ѕвезди над мене свети. 

Универзумот – бесконечен, сон нежен –  

е место за светлина и за поети. 

 

Во жеден од – преку песоци и скреж –  

душа со сè товар скита. 

Ту брза, ту забавува од копнеж 

а можеби и од тропот на копита. 

 

Арапските калифи ги воодушевив. 

Ја открив секоја тајна на таа светлина. 

Не ја наметнав и не ја изгубив 

надежта за вера несебична. 

 

Цртежи карпести – прачки врзоп 

Со старите вакханки времето пирува. 

Вечноста ја гледам преку телескоп. 

кога Бахус во примракот танцува. 
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ТАНЦОТ НА ВАКХ 

 

Пируваат со Вакх ѕвезди и синилото од сводот. 

Месечината златна во ноќта се разбудува. 

А Пан од сите го сокрива гневот, 

дека само со Ехо сака да флертува. 

 

На флејта свири старата судбина  

и нимфите се претвораат во трепетлика. 

Годините се нишки од везбина 

и сладок сок од шеќерна трска. 

 

Во ритам брз Животот се врти. 

На големиот престол со дните зацарува. 

Смртта постојано го следи зад пети, 

но тој темнината со вера ја озарува. 

 

Во виорот, раздвижиле бедра, 

Развеваат коси голите менади. 

Бездната отворила недра 

за грешни богови и за плејади. 

 

Од порив Либер ја извива снагата  

и во киликси се лее медовина. 

За грозјето пак ќе дојде бербата. 

Светот е раздвоен на половина. 

 

Танцува Вакх... синилото 

во наслади трепетно воздивнува 

пердувесто како мекоста на тревјето. 

Срцата и на двајцата лудуваат. 

 

Воздушести поли дипли радоста. 

Во нејзините прегратки Вакх навјасува. 

Бакнежи... Вино... Крик на младоста... 

И никој ништо не прашува... 

 

Завидува Пан ... Љубомори и беснее... 

Прекрасна божица е земјата, 

но со нејзините усни друг сега владее, 

и со убавото тело, и душата. 

 

Танцува Вакх ... И со него Љубовта 

ваханката е игрива, шеговита... 

Дури и на старец ќе му ја зоврие крвта... 

Нејзините очи се два извора пенлива... 
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Ја примамуваат пространства, длабочини. 

И таа како шал крај нив се увивна, 

ги достигнала самите височини 

и повеќе од било кога среќна. 

 

Што ли зависта ќе ѝ вдуши? 

Дека овој миг преку прстите истекува?! 

Со напеви за магарешки уши 

при неа често сè ќе се довлекува. 

 

Го слушна Ерот на ништото ревот. 

Сатирот со ослободено Ехо зафлертува.  

Заспа сонот на кревката трева 

та во други светови да отпатува. 

 

Превод од бугарски на македонски јазик:  

Петре Димовски 
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СОДРЖИНА 

 
  П О Е З И Ј А  
 

Љубинка Донева        5 

 Предупредување, Дерт, Изобилството на болката,  

Верба во недостаток, Драмата на едно дрво, Внатрешен кристал,  

Деца, Сознание, Упорност, Длабочина, далечини, дерт 

Панде Манојлов     9 

 Надитрување, Жал, Акорди на болката, Опсада,  

Препознавање на времињата 

Даниела Андоновска-Трајковска      13 

 Пепел, Учител, Молк, Ѕид, Бегство, Минато,  

Реинкарнација, Сенки 

Кире Неделковски     17 

 Течење..., Кога почина Јордан од Острилци,  

Боемска болест, Кога Раде Силјан размислува,  

Излегување... од времето 

Никола Илијовски        20 

 Цутење на кајсијата, Метафизика на кајсијата,  

Времето на кајсијата, Будење, Пулсирање, Раситнување 

Весна Мундишевска-Велјановска      24 

 Скаменет часовник, Сонував сон, Жарчиња живост 

Славица Гаџова Свидерска       26 

 Африканска, Американска, Азиска, Римска, Средновековна,  

 Татранска, Македонска 

Марина Мијаковска        29 

 Мијаци, Матка, Чадори, Мека поезија, Круг на вечноста 

Васил Тоциновски        31 

 Бој со ветерници, Татковите завети, Бунар, Непребол ноќ,  

Шибеник, Околу Зрињевац, Взаемност 

Стефан Марковски        35 

 Одовде, Гласот на овој дом, Треперам  

Михајло Свидерски        37 

 Сонувачот: Ден први, Ден втори, Ден трети, Ден четврти,  

Ден петти, Ден шести, Ден седми, Ден осми, Ден деветти 

Ранко Младеноски        40 

 Небесниот талкач, Insomnia, На пример, Кремен,  

Бранови 

Силвана Нешковска        43 

  На врвот, Копнежот и душата, Бура 

Васил Дрвошанов        46 

  Гласје 5: Сакање, Икавица, Страшливка, Двоумење,  

  Мечта, Несреќник, Заробеничка, Галеница, Користољупка 

Андрија Дојчиновски        49 

  Заветот на липата 
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  П Р О З А  
 

Гордана Стојаноска        53 

  Евангелина 

Лилјана Пандева        58 

  Артур Мартин 

Петре Димовски        60 

  Кривите линии на светлината 

Димитар Пандев        63 

  Трнот на мојата револуција 

Никола Кочовски        67 

  Судбината на таткото Касиј 

Мирјана Стојановска        71 

 Радоста на лилавите љубичици наспроти лилавите маички на  

 „Кромберг и Шуберт“ 

Златко Жоглев         73 

 Утрински кафе-муабет 

Христо Петрески        77 

 Среќната гасеница, Хипер, Хупер и Супер, Гулаби и црви,  

 Совпаѓање, Прериска лисица, Јастребот 

Биљана Т. Димко        79 

 Мирисот на животот, Танцување по животните ограничувања,  

 Филантропија кон неактивноста 

Мерсиха Исмајловска        81 

 Шаховска приказна, Кафе и Бог, Зборови 
 
 

  Д Р А М А  
 

Зоран Пејковски        85 

  Реквием за смртта – Сцена 1 и Сцена 2 

Трајче Кацаров        90 

  Вавилонци – Пролог, Сцена 1, Сцена 2, Сцена 3 и Сцена 4  
 
 

  П Р И К А З И ,  О С В Р Т И ,  К Н И Ж Е В Н И  К Р И Т И К И ,   

   Р Е Ц Е Н З И И . . .  
 

Анита Ангелевска        97 

 Похвала на Светите Четириесет маченици напишана од Климента 

 – текстолошка анализа 

Ива Димовска         99 

  Хуманизмот на Томас Ман: Митологизмот и борбата против  

  нацистичката идеологија во Јосиф и неговите браќа 

Симона Петровска        103 

  Поетот како демијург во една поширока архетипска слика  

  преку стихови од Света песна на Анте Поповски 

Милица Димитријовска-Радевска      107 

  „Уста на јавето“ од Раде Силјан поетска метафора за човечкото  

  достоинство и ризница на гласежи на битот 
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Златко Жоглев         111 

 Десетка за „Декалогот“ 

Славчо Ковилоски        115 

  Очи широко отворени 

Васил Тоциновски        118 

  Антологија на болката 

Елизабета Јончиќ        120 

  „Стапалки“ – внатрешен глас за динамичноста на животот  

  излеана низ силен јазичен израз кој што ја открива вистината 

  за реалноста на еден свет 

Петко Шипинкаровски       123 

  Наскоро децата со учителките ќе мора да одат во зоолошка градина  

  за да видат теле 

Вера Стојчевска Антиќ       127 

  Еден струмички есеј за љубовта 

Борис Апостолов        130 

  Ода за критиката 

Петар Наневски        134 

  Песната е податок 

 
 

  А К Ц Е Н Т И  
 

Избор на Владимир Костов за почесен член на МАНУ   137 

Златко Жоглев         154 

  Проф. д-р Гордана Стојаноска – прва жена добитник на наградата  

  за најдобра поема „Григор Прличев“ 

 
 

  П Р Е В О Д И  /  П Р Е П Е В И  
 

Зора Русомарова        157

  Алфред де Вињи – Дивата 

 
 

  П А Р А Л Е Л И  
 

Жарко Милениќ        165 

 Ноќеска би можел да напишам, Можеше, За мртвите    

Јованка Стојчиновиќ Николиќ       167 

 Подигање на светлината, Скратена сенка, Мала светлост на  

работната соба 

Хакија Кариќ         169 

 Коски со боја на смрт, Татковите раце, Ничии 

Снежана Алексиќ Станојловиќ      171 

 Душа, Мурано, Месечина над покривите 

Билјана Миловановиќ Живак       174 

 Замена 

Виктор Радун Теон        178 

 Хоризонтот на непознатото, Вибрирање на тишината,  

Враќање во сегашноста  
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Владимир Владда Милојковиќ       180 

 Новиот поредок или како да ги згазиш луѓето, Разговор со Херта  

Никола Шимиќ Тонин        183 

 Гневна молњата, Есен во Загреб 

Атила Сабо Палоц        186 

 Траење, Жица, Случувањата на пешачката стаза  

Јоргос Јанопулос        188 

 Жетва на смртниците 

Генка Богданова        191 

 Студ 

Вања Ангелова        193 

 Танцот на Бахус, Танцот на Вакх 
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