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Петар Наневски
СЛИКА ШТО ОДИ
НОТА
А кога те однесоа чекорите
околу мојата куќа ох
како ме штрецна музиката
на тие твои опули што
низ календарот ми зашетаа
голести сликца од жени што
со по еден скок цвеќе по небото
со по друг божици слегоа по земјата
а се стремев да бакнам ѕвезда
и ти се така како стихотворба
да ме повторуваш
ДУО
Сонцето откажува
месецот залажува
Од каде светлост –
ако не си Ти
Вистината тажи
радоста лажи
од каде песна
ако не сум јас
МЕТАФОРА
Во лов сме –
Едниот гаѓа во ѕвон
Другиот во елен
Третиот во рика
Јас нишанам во сон
спружен меѓу пелин
а погодувам слика
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И не знам како се пластат
немирките - зборови
низ царствата на Перун
А сказната си расте
сред ѕвездени дворови
дур скротувам ѕверови
ДИЈАНА ВО ЛОВ
Низ пејзажот актови вјасаат
и сите Дијана ја фалат Погоре огнови гасат
Подолу страсти се палат
Во очите срни и рози
која од која посвидна
Ловците фатиле пози
Надежта остана идна
ПЕНЕЛОПА
Но со ѕвезда
замена има
ни со лелек
се споредува
сал во окото
срна и плаче
По неа
од пирот на бродарите
светлосници стасуваа
по небо и море
Ох скали без почетоци
и низа доживувања
Блага суша има
во сливот на климите
магија и дипла
од зборот ñ шикаат
а во бурите
Одисеј го бара
меѓу дремливите
додворувачи
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КОПОВИ ОД СЕНКИ
Кипови од Венерини сенки
шикнале во твојата бавча
за да одгатнуваш
по кого толку низ море
заскита Одисеј
како клима во отсуства
на поларни акценти
а во сликите однесе
нешто од болестите
нешто од грчевите
на ранетата лавица
што толку лакомо во релјефот
уште гребе за живот
ПЛАЧОТ НА КУЌАТА
Те засакаа и камењата
на кои што седам и галебот
по измислени патишта
твојот сонец го надлетува
Ох окце во клучалка
Друмовите до загледот
останале и оставиле
терезии и ѕвезди
Те нема напред а назад
мојата куќа
до лозјето плаче
БИЛЈАНА
Попатна прегратка
и сред светли ноќи
застражена кула
уништува
Билјана има име
тетовирано во народот
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заклучено со мугри
од хермелин
Сноп од азур
во архетип на слика
И слегува
низ благи вистини она
и векови траат
а каде да стаса
еднаква е со судирите
на убавините
Во тајните има ходници
на Амазон
ПАКОСТ
Госпоѓицата донесе јагоди
да ги послужи којунџиите
но во претставата
ги извалка рацете
се сведнаа облаците
та настана пакост
а еден од нив толку боледуваше
да ги збере детелинките
по фустанот созреани
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Панде Манојлов
БИТОЛА МОЈА
Седнат
на клупата под Саатот
ги слушам камбаните
на црквата,
ги слушам
водите како шумат,
водите во Драгор,
ги слушам
водите во фонтаната,
ги слушам
и чинам
како да се
музика од чалгии
за една песна
старинска и мила,
песната на Ајри,
песна
што срце ми пара:
Битола, мој роден крај...
И пајтон еден
в присон
крај мене мине,
пајтонот на Манди
празен без луѓе
а полн тага.
Ајде,
вика и 'ржи коњот
во златен амут спрегнат
и сребрена узда
усти што стега,
ајде, вика и 'ржи,
во Солуна,
во Стамбола
ќе те носам,
по меани
на рујно вино
ем лута ракија...
Стар сум, ату, стар,
шепотам и плачам,
отпочин
до вечен почин
тука,
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во Битола моја,
до мојот народ барам,
остави ме мене
заборавен поет,
камбани стари
нек ми ѕвонат
нек ми пеат:
за Стамбола,
за Солуна,
нит за Париз,
нит за Њујорк
Битола моја не давам!
СУДБИНА
Ги напуштивме селата,
нашите куќи,
нашите цркви,
гробиштата на претците
ги напуштивме...
Ги напуштивме
градовите,
потоа
чаршијата,
корзото,
нашата младост...
Сега,
ја напуштаме
и татковината,
бегаме,
бегаме сами од себе,
бегаме кајгоде
незнајни и туѓи...
Прогонети ли сме,
о, Боже,
гонети ли сме,
проколнати ли сме,
што ли сме,
каков ли народ
напатен сме,
о, Боже,
или судбина е
кој стигне
суд да ни суди?
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ДОСТА Е - ДОСТА СМЕ
На Гане Тодоровски
Да ни е да сме доста,
а доста сме
и Бистра да ја разбистриме
и Вардар да го повардариме,
со еделвајс на Вапцаров
и Пирин да го попириниме,
со Гоцева мисла
и Егеј да го поегејчиме,
та светот да го направиме
поле за натпревар на светлината...
Да ни е да сме доста,
а доста сме на ден денешен
колку да си го потемниме небото,
колку да си ги изматиме бунарите,
колку од луди ветришта
од лунки да полудиме
та и Црна да ја поцрниме
од Железнец до камено доба
од кусур банди
и триж повеќе пропаганди...
Ти ги земам зборовите,
думите ти ги земам,
стиховите - тестамент
ти ги помнам, поету,
драг пријателу,
драг Гане, ој, бесмртен Драгане,
мислите ти ги помнам
дека сме малцичка од народ
кој севезден го бројат
како стадо Исусово...
Рече Tи и прорече:
колку сме, толку сме – токму сме!
И аманет остави –
да ја љубиме татковината!
А, јас, стареам пријателе,
или од старост ветреам
та се прашувам гласно:
што со ова наше денешно денес
дали токмуто е токму
кога брата безмерно брата мрази?
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СÈ ЌЕ СЕ СТИШИ
Ќе се стиши,
сè ќе се стиши...
И тишината дури
по силните бури...
Во корија ранет ќе завие волк,
потем, темнина ќе наваса и молк.
Се делевме, се каравме,
а со тоа, што ли ние баравме?
Со нас да се смее светот
и да мисли дека сме племе клето.
А бог ни дал сè и сешто
но, ете, и од пизмата по нешто!
Пишано ни било така
на Балканот да гледаме мака...
мака, народе мој, мака:
ние да се мразиме, друг да нè сака!
Ќе се стиши,
сè ќе се стиши...
И тишината дури
по силните бури!
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Христо Петрески
БЛАГОСТА НА СВОИТЕ УСНИ...

1.
Винска песна
Кој еднаш узнал дека во виното е вистината
Тој никогаш не допрел друг зрел плод
И кога му виселе црни гроздови над главата
И кога зобал бело грозје ден и ноќ
Тој, сепак, ја милувал благоста на своите усни
Кои вечно молчеле за да не изустат ни еден збор
Ниту за дојденецот - намерник
Ниту за воинот - пакосник
Ниту за скитникот - прељубник
А штом еднаш ќе ја сетиш убоста
на таинствениот разговор со Кралицата
Не се враќај никогаш веќе меѓу поданиците
Туку остани таму залепен со лицето на нејзините дланки
Загледан во брадавиците на немилуваните бели гради
Заплетен во венецот на нејзините црни коси
Опиен од нектарот на неизговорените жешки думи
Ти вечен господару на Виното
Ти бесмртен воину за Вистината
Ти пресреќен вестителу на Судбината!

2.
Вински магистрал
(Вечна песна во проза - за вино, а не за боза;
за виното и душата; за виното и не-молчењето;
футуристичка, душевна и духовна)
Видов бочви со вино како ги истовараат кај манастирот Свети Наум во Охрид.
Идеа луѓе од сите страни - да го вкусат новото црно вино.
На непцата се лепеше благоста од грозјето по која везден долетуваа оси и муви.
Само оној што не проба не знаеше што е лек за измореното тело и душа.
Кој го држеше пехарот со вино во рацете се чувствуваше како воин
по голема победа.
Изборот на виното за Славата на Поетите беше направен директно
(лично) од Севишниот.
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Македонија има вина црвени како крв и слатки како мед - не издржаа
да не изустат гостите.
Ако ги испразниме бурињата - други ќе донесеме, самопофалбено велеа
мештаните.
Ги бидува овие Охриѓаниве и Стружаниве и за плашици и за вино - љубоморно
коментираа дојденците.
Имаат толку многу моми за мажење - колку што имаат вино за пиење
и песни за пеење!
Сто карвани да поминат сите ќе ги напоиме и сите ќе ги натпееме!
Ти, поету, само терај (врви) си го патот и по некое пофално слово чкртни
на хартијата.
Раните тешко зацелуваат, но од виното се лечат и ќе се излечат.
Ако пече болката во градите и во душата - ред е и со бело вино да ја залиеме.
Лекот е во виновите лози крај Езерото, што ги окопуваат и кројат свештениците
од манастирот Свети Наум на изворите на Бел Дрим...
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Кире Неделковски
ПОЕЗИЈА… ПРЕМИН…
Таа е Преселба на мислите
Во нова Татковина…
Таа е призната Волшебничка
Може да ги Буди мртвите
Пријатели и непознати
И да им објаснува
Какви промени настанале
После нивното
Телесно Заминување…
Некогаш кога ќе се
Вратат
Да не бидат изненадени
Од новото време
Ами брзо да се Приспособат
Со нас
И после нас
Кога ќе н` Враќаат
Барем со зборови
Некои
Други
Сега родени
Наследници.
Поезијата е нова Територија –
Огромна Жива Материја
Која лесно Кружи
Од душа во душа
И ги Нуди
Сите можни Решенија
За да се Избегне
Заборавот.
ПОЕТОТ ПОКРАЈ ПИРАМИДА
Молчи… и си ја Доградува
својата омилена Пирамида
со мисли и зборови
веќе повеќе децении
темелно размислува
колку ќе биде голема
и издржлива
како ново светско чудо
пред ветерот на времето.
Молчи и ја мери
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оваа Голема пирамида
влегува во неа низ тунелот
како секој љубопитен турист
и се сомнева
дека е изградена од луѓе.
Молчи поетот покрај пирамидата
и ги Премерува
своите камени блокови од зборови
брзо Гради и Доградува
во својата душа
ново светско Чудо
за следниве 2000 години.
Молчи поетот покрај Гробницата
и се надева
дека ќе ја Пронајде
својата креативна душа
кога ќе се Врати…
НАРАТИВЕН НАКИТ
Напиши нешто Восхитувачко
Нешто невидено низ зборовите
Нешто веднаш прифатливо
Како необичен Накит од фантазии
Од кои може да запира здивот
Да се прераскажува сјајот
На чувствата со кои е Изработен
Наративниот Накит од несоници.
Напиши нешто ретко Видливо
Нешто полно со нови ѕвезди
Со нови скриени Огнови
Пред кои ќе Застане и Господ
За да Провери
Од кое небо е Донесен
Наративниот накит
И Изложен
За да ги Продолжува
За да ги Обновува
Имагинарните Граници.
ЛЕТАЊЕ НИЗ СОНИШТАТА
Лесно е Летањето
ако Господ ти дал Крила
и ноќе и дење да Леташ
каде што сакаш
со своите мисли
да ги Остваруваш
своите идеи и верувања.
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Лесно ти е да Леташ
и да Бегаш од сегашноста
во некој друг Свет
каде ќе бидеш Свој
каде ќе бидеш Иднина
со својата Метафизичка размисла
дека можеш да Гледаш
далеку пред себе
длабоко во себе
да Гледаш
каде ќе се наоѓаш
и како ќе се чувствуваш
со Летањето низ соништата
кои ти станале навика
наслада и забава.
Летај сега и остани млад
ако Господ така сака
да се Шеташ и бидеш свеж Глас.
СОДРЖИНАТА НА СОНИШТАТА
Прво:
Ќе го Здогледаш детството
Чисто и весело Влегување
Во животот на говорот
Со сите занеси и Верувања
Дека можеш да ги оствариш
Своите предвидувања
И да се Спријателиш со времето.
Второ:
Ќе го Прифатиш зреењето
На мислите и идеите
Ќе го Збогатиш светот
Со нови Игри во стиховите.
Трето:
Почнуваш да го бараш Господ
И сакаш да се Советуваш со Него
Да ти Влегува
Во секоја рима и мисла
За да ти биде Тешка
Секоја размисла за иднината.
Четврто:
Прочистување на животот
И длабоко Влегување
Во она Другото
Зад Можното и Видливото
Зад
Содржината на соништата.
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Милица Димитријовска Радевска
СИМЕНИЦА
Ти си тука
Во светлина и движење
Збор исцеден од тревите и
Трагите на запрежните коли
Ти си збор светлина и збор слика
Сочувана во ехото на сонот.
Ти си тука
Во исушените корки леб
И зовриената маштеница
Во летот на бумбарите и осилките,
кои одамна прелетаа два брега на сонот.
Ти си тука
Чинам спокој, а немир
Го дишам воздухот, а воздух нема
Ја заграбувам црвеницата
А празни раце сеќавања распукуваат
Во зборот сон што ми го одзема јавето.
Ти си тука
Само тука под клепките-детство
За други тоа е само географска точка,
за трети тешко изговорен збор,
но збор си што го чува
блаженството на душата.
КЛЕТВА ВО СОНОТ
Во погледот осојница,
а денот е едноставно ден.
Само клетва останато
да имаш кој да те повела.
Ти им носиш арнини тие мунѕи ти праќаат,
ти им градиш вренгии тие од синор те враќаат.
Во погледот осојница,
а времето никој не го стасал.
Само клетва останато
да имаш отрок
со чинка да испраќаш.
Ти им резбаш долапи тие низ игла те вовираат,
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ти им дигаш чардаци тие во потта те собираат.
Во погледот осојница,
човекот си е мерка незнајна.
Само клетва останато
та кукнал,
во кожата си пукнал.
Ти им велиш вудве тие вутри се полакомиле,
ти и без ти се единаче - тие и
кабаетот свој го потомиле.
ВАЛАВИЦИ
Запиши го на рабушот
ткаеното, преденото,
три веленца, траба шајак со бабушка зашиваат,
на лактите, на плешките
рабје им остава боилото,
превалан е сонот,
дремката за педа се поткусува.
И ресеното и тресеното
се плави во водјето,
белеат драговите како грива
од сватовски атови.
Удирале пиралките
по џамаданите и клашенците,
а сега в застоени водје
вишнеат бурјани и трески,
валавиците бутурисани
налик на зауздано време
и делникот го делат
со босилек и здравец,
не признаваат паталец.
Вирови потсипани,
пострупени
од заборавот мреат,
синорот обраснал
со недопрени недогледности.
За вренгиите копачеа
правпрудолу
до газерот на истрајот,
а сега вода протекува
колку за лек од зарек.
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СЛИКИ
Во сонот барам слики без рабови
Без запци и запчаници
Во сонот сликата е брз и краток отстрел на четката
Во сонот сликата е репариран потез на пресметката
Мотив
Убиство на мислата
Мотив
Прелага на совеста
Мотив
Спокој на жртвата
Во сонот е така
Проекција на немирот
Во костецот со животот
ПРЕСЛИКАН ПИСОК
Пресликана рака
Детска рака со кал
Мала детска рака со примеси на тревки и кал
Мала детска рака вцрвенета од студ
Залепена на стаклото, на вратата, на масата, на подот
Слика на детска рака
Некој ја здрвува во болка
Во лутина и гнев
Очекувана импресија
Писок.
МОДЕЛ
Грубо платно
Ленено платно
Платно од јута
Дизајнерот гради свечена одора на срамот
Нежен детаљ,
Прикачена гравура
Додадена пцоста
Дизајнерот суетно замислува префектура
Моделот опструира ситуација
Сè е синонимија
Гладен и празен како скината вреќа
На плеќите закрпи од синџими и врвки
Моделот е натуралист
Дел од покиснато јато на патот до рајот.
20

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

СЛИКАР
Сликарот повлекува потез со четката
Долга зелена линија по средината на платното
Воздивнува ненаситно од неочекуваниот напор
Се повлекува три чекори од платното
Дише плитко како вљубена жена
Платното го перцепира окото
Клепките се нервозно втиснати во декорот
Неуспешен обид на внатрешен монолог
На уметникот и сликата.
РАМКА
Рамката е иста-трокрилен прозорец со назабена гравура
Само светлината морничаво се тетерави од утро до мрак
Земиме вели птицата додека се извива под црешната
Надвор е продорно задушливо мрешкање
На сликата е мазно, грациозно одземање на силата.
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Стефан Марковски
МИСЛА, ТЕЛО
На М.
Во залезот на тишината гори ветер од стихови
на певица со златни коси
што му ги диктираат правилата
да ја најде смислата на сопственото постоење
ехо најавува сонце што зрачи исцеление
во лавиринт од сенки на срце што значи искушение.
Тивко е и шумот на трепетликите станува несопрен сопран
шпанска гитара ги немее
како спомени од изгубено детство
отсвирени низ крчење на расипано радио
непотребните шепоти на лисјата кои есента
грижливо ги реди во патека кон бескрајот.
Ти се искачувам полека низ битието
внимавам
рацете да не ги испуштат гласните жици
што како лијани ме носат отаде Еридан
од оваа страна на небото
водите истекуваат со брзина на мисла зајдена со тишини
кои диктираат равенки за огнот и ледот
за мевлемот и отровот во чие среде
мислата тело е.
ДОПРЕНА БЕЛИНА
Ќе ги бркаме
радосни од недосонети бои
утрата нови
кога сеедни дождови ќе ги полеваат
градините каде израснаа грмушките
од кои верверици на ветрот крадеа срцелики желади
низ копнеж и колнеж ќе парадираат капките
што ги постојат виножитата
чии облаци
сонца ги џвакаат
сонца бели како пролет среде залутан цвет.
Актинидии ќе ја обраснат
работилницата
каде од небесни бои посолени сулфур
се вајаат бакарни сенки на неисцрпна младост
свилени лица ќе погалам
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кожи златозрачја ќе разнежнам
в непрегор ќе полетам
за тие мириси
од тие тишини
во градината на семирот
кога сам ќе сум
в непрегор ќе расцутам.
Не барај никого
маглите ќе те послужат со сон што ќе те прелаже да плачеш
проклетава дупка ме прегрнува
за сите бивши и сегашни
времиња
во кои еднаш
само еднаш, онаму
ги допрев белините.
БОЛНИЧКА РАПСОДИЈА
Парчиња живот се лелеат
во пулсот на ветровите
меѓу зградите на овој изгубен комплекс
што личи на дом за души без родители.
Кристална силуета се трансформира во ангел
кој бесно ги кине пајажините среде операционата сала
бели светови изнурнуваат низ солзи кои личат на ѕвона
што ти ги бележат чекорите
на патот што ти го дели болничкиот од
вечниот
кревет.
Се враќаш
секогаш се враќаш назад
крила ти ги полетуваат миговите
разлелеани во пулсот на некогашноста
што личи на болница
со ширум отворени, напукнати прозорци
за да влезат
силуетите што потсетуваат на Рафаел.
Воздухов вее
мирис на портокалови спомени
спремен да стане облак
спремен за свежина и благослов од бел шум.
ЕДЕН ДЕН, ОДАМНА СОНЕТ ДЕН
Сивилата на градот убав
понекогаш
недогорен сон се в очи на разгракани гаврани
размавтани налик пеперуги
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што точат бели рува никнати од пена на водопад
и ги прават облаци за пак да го видиме детството
со очи што во лицето на остарениот поет ги читаат брчките.
Смисла втисната во мечти што личат на магли од ауспуси
откриваме секогаш кога ќе ѕирнеме подлабоко
и кога во насмевка ни цветаат усните
посегнати по чај во ветер
зовриен од мирис на далечни липи.
Откриваме сенки и вистини во пожолтеани насловни страни
болката е распослана по улиците на нашиот град
искршени од земјотрес
настанат од сиви и жолти автомобили што се тркаат со залезот.
Еден ден, одамна сонет ден
еден час незаборавен
небото ќе се симне да допре праволиниски погледи
во градскиот парк врнат точки со мирис на свежи лисја
што ги живееме среде есен од трепнежи.
МЕТАФИЗИКА НА ЉУБОВТА
Под себојно виножито од зачини
бродоломно запловени низ воздухот
под стреата на Андромеда
ме чека портал
чиј пат е низ месата на
свежо пристигнатите во земјата
која никој не се труди да ја освои.
Чуварите на небото
се согласни дека твојот ангел
има вкус на ружа
нечии крила паѓајќи
праќаат поздрави
до планетата што си ги јаде
незачнатите деца
нетрпеливо чекајќи ñ го смртодопирот
или твојот нос
и прстите твои
што чезнеат по свети зачини
божји прашини.
МЕТАФИЗИКА НА НЕМИРОТ
Ти Луна си
Луна си ти
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невино што ја пие црната крв
што на небото му ја подари
бездомен гностички злослутник и жрец
кој низ златни ритуали ни ги затвора очите
шептејќи низ зракоб
memento mori
на секој страв маскиран во Прагма.
Твојот Ерос е гнев, а Лудус – радост
се огледуваат сновидени омени на космичките смени
во црно-белото море пресечени
во планетарната кујна
од нож кој е секаков освен прав
секаков освен искован
во вечните ковачници на грдиот бог
кој со подведната глава и матни реки в очи
своето Сторге со Големото Дело
заборава да го нарече тага.
Гласот ти е зборомир со мудрост
цензурирана од перверзната историја
во која сите трофеи обоени во црно мастило
ги земаат перата што шетаат по туѓи хартии
и си го јадат сопственото слово
во поход по стихови во форма на Трон
како Тиест заборавен во кујната
во која пареата од жешкиот немир со прекар Маниа
низ љубов кон судбините на неслучените и луди мината
ги мати прозорците
врз кои вкрстени очи го цртаат зборот
Агапе.
ЦВЕТОПАТ
Април доаѓа бавно
спокојно, нежно, моќно
навлегува во време
кога единствените арабески
се прашалници превртени налик златни шестки
нацртани врз стаклената утринска магла
што им вели на очите низ кои течат алови реки дека
секоја тревка од зеленилото
се натпреварува за поубав видик кон Сонцето
друм што е низ неа
до планината од која бели гулаби носат
крик во неотворени пликоа
што личат на рамна плоча запечатена
со мироцвет и мирис на зоросвет.
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Мирјана Стојановска
СУДБИНАТА НА БУКВИТЕ (поема)
Ги допирам буквите на мојата земја
тие вриштат за среќа
едни ги влечат во старословенска форма
други ги обезличуваат во коси линии
што не водат никаде.
Ги допирам буквите на мојата земја
ми шепотат за нивните дела
за нејзините синови и браќа
по форма и боја.
Ги допирам буквите на мојата земја
кои страдаат за семантиката
на својата мајка.
Некои трчаат по нови значења
а некои чекаат нови времиња...
Бегалци од други племиња
дополнително прават каша
на значења и кодови
а други од далечина прават
шифри
шишиња
штрафови
од буквите на мојата земја.
Сите соѕвездија ѕиркаат во мојата земја
светкаат
во небиднината
на времето
пред новото време
што надоаѓа
од кај ридот
на изостреното големо око
што нė гледа сите нас
и нашите гревови
па ги умножува
и секоја цел само се одлага.
Милиони кодови
излегуваат од буквите на мојата земја.
Кој може да ги запомни?
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Која ли метафора
ќе ја расветли?
Која е просветлената Буква
и
Бројот
Што ќе ја означи
Целта?!
А целта е далеку.
Ми се стори
дека постојам со векови.
Моите патишта
само се прекрстуваат.
И ми тежи помислата
дека сето ова време
се само обиди
да се пронајде
патот
таму некаде напред
каде само просторот постои
без време,
каде само души
трчаат
и тела се вијугаат.
Во приспивната песна
на старите листови
само виното
ја има смислата
на сите бои
на виножитото
на сјајот на ноќта
бегање од реалноста...
И повторно буквите ја поставија
енигмата
за смислата на постоењето
во постојаната борба
во секојдневието
за пари
И за љубов
која како во црна дупка
само пропаѓа,
па се наголемува
и на крајот се губи
за повторно да се почувствува
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нејзината празнина
Жед
голема жед за љубов.
***
Минуваа години
на бесон
и возбуда
како војската на големите владетели
како откритие на мојата Македонија
дека длабоко во нејзината утроба
лежи стравот од самотијата на светот
стравот од распукување на душата
на таа земја
чие име е закрила
на Страдалниците
на колнатите
и проколнатите
заради нивната големина
заради ширината на нивната свест
што ја воздигнува просечноста
токму таа убавина и големина
на репрезентативните примероци
од оваа земја.
Мојата земја ја носи болката
на моите предци
за неостварените желби
и забодениот трн
во срцевината на црвената ружа
на телото на најголемата
планина на постоењето.
Или патоказите не знам да ги читам
или тие се патокази
каде не треба да одам.
Ќе чекам илјада лета
и ќе го дочекам
мојот принц во човечка кожа
за да ме спаси
со универзумот на желбите
каде тие стануваат СТВАРНОСТ.
Го слушам гласот на буквите
како чоколадни коцки
од асфалтот на жешките утра
28
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што врискаат
од жал
или од занес
дека се случува тоа
што мора да се случи.
Шаховски полиња
од енигми на илјадници сончеви системи
сега транзитираат низ моето срце.
Моето срце
како и срцето на мојата земја
се тресе
од студот на најголемата зима
што ги покоси сите треви
сите билки од мојата градина.
И јас треперам:
дали ќе има храна за нашите деца?
Минуваат тука странци
сеат страв
и реа на гнилеж
на расипана свест
од која ми се гади
и ми се врти светот однопаку.
Не е тоа надреалистична слика
туку бес.
Што со мене?
Што со иднината на кодот
на мојата земја?
Не, не сакам да тргувам
не се продава земја.
Не се продава ни душа.
Душата помни
сė што поминала
низ карпи од време
расте и се надградува
се самозапознава
и продолжува
во недорек
на сите значења на зборовите
од овој свет со предзнак
на фонемата М.
Тоа е фонемата на моето име
и мојата земја
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зашто едно исто сме.
И таа е пепел,
и јас сум земја.
Ќе постои таа
И јас ќе сум вечна
како прашина
како вел над сите записи
како старозаветни писма
каде приказната е обична историја
која не враќа назад
на изворот...
На почетокот беше зборот
но почетокот веќе беше стар.
Смислата на постоењето
го врвеше својот пат
кон бесмислата да се вложува
во движењето
на илјадници промашени кодови.
Потребна е силата на сите букви
да се издржи овој јад...
Додека траат сите болки
на разделување од најблиски
на рушење на идеи,
на прекројување граници
на превртување на факти
на злогласување на вредни дела
на величање на недела
на преклопување на вистини
со парче сланина
од брзата храна
од големиот ресторан
на профит и кариеара
на бенифит и кошмар
од пари...
Во некои други патувања
во други светови
во други светлини
сето ова
кој знае
дали ќе има
смисла.
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Диме Ратајкоски
СЕНКАТА НА СТАРИОТ ОРЕВ
Илјадници гранки збрани во сенка.
Вечен чувар на подземните молитви и распети.
Корен што ликува над вечноста.
Помнам
Си кажувавме тајни сè до повечерие,
А утрината
Ги собиравме плодовите под неговите сенки.
Отец!
Гробот на старата игуменија уште мириса на орев.

КАДИФЕНИ БРАДИ
Заѕидани се звуковите
Во храмот од камени сводови.
Никој не излегол одовде.
Сите себично си ја чуваат тајната
Како грст воини во анатемисана пустина
Во потрага по плачот на претците.
И иконите имаат кадифени бради
Како корења
им растат од земјата.

АМАНЕТ
Ехо од неразбирливи зборови
Во градината на скаменети солзи.
Кој ли го слуша цимолењето на ветрот
Меѓу беливе столбови, споменици на сеќавањето?
Велат дека било за арно
Кога мајката ќе си го поплука синот.
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ИСЧЕЗНУВАЊЕ
Каде ли заталка влажноста на утрото?
Каде ле се разлеа пареата на исчекувањето?
Пет часот и триесет минути на железничката станица.
Првиот воз кон Зрзе со челото кон векот
Исчезна во планините.
ПРАЗНИНА
Се врзав неколкупати во јазол
Слепиот крај се надзираше
Но немаше кој да ја повлече
Врвката на моето чело која ми го покажуваше патот.
О, Боже!
Колку е изврзана оваа празнина што ми ја зави душата?
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Гордана Стојаноска
ЧИТАНКА НА ЖИВОТОТ
Утро
Во зората сонцето топло ти ги загризува образите.
Насмевка бара.
А тебе, разбудувањето те боли.
Да имаше некаде уши
да ја чујат клетвата бесмислена,
ќе немаше ден.
Мислата ти се враќа
како црв во начнато јаболко.
Мек острозабник, утрински мачител...
Стани, вели, и измери ја празнината
од вчера кај задлабила.
Како мртовец кој својот гроб го мери.
Стани!!
Се бориш со оловото тешко на нозете,
челикот усвитен во главата
и згурата боцлива во градите.
Да немаше ден, ќе спиеше и очајот...
По утрото
О, колку ти е убава маската!
И оклопот.
Се продаваш за витез.
Чекорот рамен, главата исправена,
погледот кралски презрив.
И телото во кршлив грч...
Колку ти е убаво и лицето!
Ни мраморот на споменикот, на гробовите,
не ќе стокми толку мраз и мртвило.
И насмевката.
Во совршен ред, блескава и безрадосно лажна...
Но двете очи,
во лакома љубомора чуваат тајна
што со сув бол длабоко гори.
За топлина неисплаканост!!
Но не смееш да плачеш.
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Ти си витез, а тие не плачат.
Не смееш да плачеш.
Ако почнеш, ќе ги засрамиш и пороите...
Пладне
Зошто самуваш?
Како бесмислено фрлена ракавица за предизвик
и заборавена тука, рамнодушно.
Лит спомен. Ти, со минатото заедно.
Печат на горчина на усните
безмилосно ти се втиснал.
Погорчлив и од кафето пред тебе што стинее.
И ти, и минатото и кафето
стинеете...
Зошто самуваш?
Како знаме на јарбол
кое милостиво ветре леко го партали.
Уништен од височината.
Сам. Како изневерена клетва...
Зошто самуваш?
И така сам го чекаш мигот
кој одамна поминал...
Попладне
Веќе замолкнуваш.
Ти пресушува зборот.
Со неразбирлива паника
гледаш како сонцето кон запад се руши
и сенките излазуваат од под дрвјата.
Ги ставаш рацете во џебовите,
го пушташ чекорот.
Уште силен, послушен и неуморен.
Тргнуваш. Те препознава улицата.
Пее под твоето стапало.
Никогаш роб – секогаш крал.
Никогаш освоен – завојувач вечен.
Никогаш презрен – обожуван лудо.
И несреќен над сè...
Доаѓа мигот кога почнуваш
да ñ веруваш на совеста своја.
Некаде меѓу утрото и ноќта,
34

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

не наоѓаш оаза
во сувата пустина на твојата душа.
Си го кршиш срцето
што како скржава школка
го чува последниот бисер.
Прошка!!
И кралот, и воинот и славениот.
Сите за прошка молат!
Никој не им простува...
Вечер
Шупливо одѕвонуваат
потпетиците на жените на ноќта
по калдрмата на твојот живот.
Зад нив, празни сокаци простачки зеат
и луди, раскикотени ветрови
ја подигаат прашината на лошиот збор.
Не се завртуваш.
Што поглед да ти влече?
Опасни се брановите на мракот,
но во тие води ти си ајкула
која молкум и бесшумно се прикрадува.
Да се наведе и понижи, да се исмее,
да се погоди длабоко со отровен збор.
Ајкула,
со јама, незаситно празна во срцето...
Да се повреди и навреди,
да се растргне, раскине, да се убие!
Ајкула,
на која ñ се плаче...
Ноќ
Доста е, велам.
Си одам, велам.
Но не ме слушаш.
Ги испраќаш очите кон небото.
Блудат. Се губат...
Така нека е!
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Се слизнувам низ твоите прсти,
веќе немоќни,
од рацете преслаби да ме задржат.
Уморна...
Како цвет стопати од град столчен,
се прашувам.
Да не го згрешив небото
под кое сакав да расцутам?
Немилосрден студ завладеал таму...
Ги откорнувам стапалата,
ја отварам вратата...
За миг застанувам. Да погледнам.
Оставам старец на кого Бог
одеднаш каменот од градите му го зеде.
За да му даде срце наместо него.
А тоа боли...
Услишана е молитвата моја.
Излегувам. Опустува твојата градина...
Полноќ
По стоти пат го прашуваш врвот
на кој стоиш,
зошто не се издигнал до небото,
до ѕвездите?
И овде, болката твоја е висока.
Не ќе ја надраснеш на ниеден врв.
Таа е врв на сите врвови...
Се вслушуваш во ветрот
што како студен брат
во прегратката ти се фрла.
Но молчи...
Немо ги открива коските на загубата.
Без глас ги брише моите траги.
Неповрат! Глуво отчукува полноќ...
Осаменоста стои на врвот на победените...
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Билјана Т. Димко
ЧИТАТЕЛ
Да се запише да се напише буквар
за описменување на човекот
во трпеливоста,
во работливоста.
Сите пеплишта
се сторија соништа.
Буништето на стари склопки
скрои млади неотспиени ноќи.
Ко недотокмена стварност
Постојам меѓу мислата и зборот.
Виорот на амбиции
ми го изеде домот, сврталиштето ми го нема веќе
Ами сега?!
Сеништата се удираат по слабините.
Ги острат слабините на неуката болка.
„Си беше еднаш еден храбар човек...“
Читам наглас.
Ѓом’ти дишам.
Секоја глава се бори за своите рамена.
ПРВ БАКНЕЖ
Ветви соништа
развејани на врвот од небото
ги враќаат аршините на среќата.
Будењето боли чудно
или како прв бакнеж
неспретен судар полн со очекувања.
Се враќам на почеток.
Што е тоа „љубов“? – Поентата на болката.
Вреди ли? – Обиди се да чувствуваш.
Боли ли? – До смрт.
Значи, ќе умрам.(?) – Ако живееш, да.
Што ѝ е на среќата? – Перон без број.
А тагата? – Број без перон.
А животот? – Поентата на болката е да се почувствува.
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ПОСВЕТА
Ако треба пак да се родам
ако треба да бирам што треба да бидам
нека бидам височина и далечина,
ако повторно се родиш ти,
те молам, биди небо или облак
и никогаш нема да се разделиме.
НЕДОРЕЧЕНОСТ
Вечерва, ете, токму вечерва
сакав да ти признаам љубов,
но громот на врвот од домот беше погласен.
Пеплишта ми се сторија зборовите
и самотијата пак ми стана позната
Изгоревме во небиднината на зборовите,
недоречени еден кон друг
инаетот си го мериме на кантар.
Ќе добие оној што ќе попушти.
МОЈАТА МАЈКА
Мојата мајка... таа само нема да ме заборави
кога ќе се одречам од гравитацијата.
А ти љубов моја, набрзо ќе најдеш нова љубов
и тоа уште додека сум на половина пат до мојата конкретна цел.
Мојата мајка... таа само нема да ме заборави
кога ќе напукне грозјето и веселби ќе ги натиснат винарските визби.
Мојот пријател со друг пријател ќе наздравува
и тоа уште додека сум на половина пат до мојата конкретна цел.
Мојата мајка... таа само нема да ме заборави
кога нејзините други синови, синови ќе имаат.
Срце од срцето, откинат дел.
Мојата мајка... таа само таа нема да ме заборави
кога превезот на староста ќе ñ го одземе видот.
Таа чудесна жена, вајар на светот, основа на биднувањето
единствен паметник на истрајната љубов...
Мојата мајка... таа само нема да ме заборави
кога ќе помине сè, еден ден повторно,
некаде, таа, јас, поле од лилјани...
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ЗАСЕКОГАШ Е ДОДЕКА СЕ МОЖЕ
(на дедо ми Димко)
Вруток од сеќавања
плеска по лицето
фотографиите по ѕидовите оживеале...
мама, тато, бато, баба и еве го дедо.
Еве го дедо, гледа во мене
ме гледа и ме укорува.
Споменот за него упорно бледнее
чинам близина, ама не останало ништо.
Празно, попразно не може да биде
името – бигорот длабоко го исковал
смеата ја има и радоста не е за поќуд
грутката пустата не се сронува
тргни напред – не чини
врати се назад – ич не чини
туку животот е ко вртелешка.
Некое весело песниште урлика
ко цел свет одново да се раѓа,
да ти било виното негово годиште.

1
Гледам збунето
кон излезот од овој свет.
Се тркалам по желбите
на моите родители.
Овде зборуваат дека љубовта е минлива,
јас сакам да верувам
дека почнала од мене.
Водам инает со сопствената крв
за да запише подобра ДНК.
Ама не ñ можам ништо на староста
ме врти во нејзин правец
од коскиве калеми хумус.
ПЕЈЗАЖ
Сув дожд
блага крв
се тркалаат
по атарот на паднатите ѕвезди.
Инсектите ракоплескаат
магарињата рикаат
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пак, ѓаволот се облекува во најскапа свила,
а Сонцето
се запали од горештината на глупавоста.
ДОМАШНА РАБОТА
Да создадеш кафез за себе
таму да ја пронајдеш убавината.
Да го уништиш денот на раѓање
бесрамно да ја уловиш мечтата на вечност
во дамарите коишто умираат
и да ги откриеш одговорите во тишината
е првата и последна задача на твоите стапала.
ПОСТХУМНО
Животот не ги сака
- кукавиците
- кројачите на планови
- лихварите на среќа
- поетите на филантропијата
- актерите на мизантропијата
- сликарите на кловнови
- музичарите на свадби и погреби
тој е оргазам на повеќеслојни клиториси
моќ на семе и пролетно распукнување на почвата
меридијан во насока на кал и ѕвезда
инает на богови и ароганција на демони
соната во креветскиот марш на љубовниците
кои без чувство за време ја голтаат солта од потта
и реквием за секоја победа.
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Елизабета Јончиќ
СУДИР
Војната почнува изутрина.
Зракот мисла го шепоти името твое,
Оружје е првата воздишка.
Љубовта не умира.
Само се облекува и соблекува,
почнувајќи полека
за да раздивее со жестокост
борба меѓу ангелите
на благословите и клетвите.
Соблечи ја таа ’рѓа од железна љубов,
за да ја облечеш повторно
наумив,
ќе ти исковам соѕвездие
од сите мои воздишки
од сите скршени шилци
на копјата трпение
нова облека за твојата граница.
Наумив,
студената војна
ќе заврши со систематизација
на гласовни пораки
по точно определен ред и моја заповед.
Љубовта, ако е љубов не умира,
таа
се облекува и соблекува
се открива и сокрива
во здивот, во трепетот,
во радоста и лелекот
и борбата на ангелите
за превласт над завојуваните
и споразумените.
БОЛИЧЕ
Боли, БолиЧе
личен мој нарав
равница ми плодна
одникнала болка и љубов.
Боли, БолиЧе љубов
бовчиче пелин
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линч што ми носи
сивозем перница почив
чивит кожа крв и стрв.
Боли, БолиЧе
роса на образот
разоткриј сечени тишини,
шини метални, обрач
рачички во молитва, и ти внатре.
Боли, БолиЧе,
тишината со душа ја сечам
ечиШШШ искро жаровита
ровито срце ти дадов
доведе лава излеана
излез да нема.
УСМРТУВАЊЕ НА МИСЛАТА
Убиј ја Мислата,
жестоко, немилосрдно
како што таа тебе те убива.
Двојно,
кога ја создаваш и осознаваш.
На создавање и осознавање
прелагува,
пребарува,
пребродува,
заробува.
Тројно,
кога ја храниш, кога те зазема
кога ја оставаш убојно
да те љуби.
Како што таа знае да те уболни
со прегор
со прекор
до премор.
Убиј ја мислата,
жестоко, немилосрдно,
не попуштај, држи ја!
На птицата летот скрати ñ го!
На водата текот сотри ñ го!
На небото крајот најди му го
Сонцето надѕвезди го!
Пак жедник ќе останеш,
со жегол поттурнат
за со Неа да војуваш.
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ПТИЦИ
Го соѕидав мојот страв
ко ластовица гнездо.
Вишнее.
Зборовите ги залепив на ветрот
Тапети, од времето на дедо.
Лебдеат.
Таложејќи се во меѓупросторот
бескрилни,
се враќаат назад по изместени шини
невино откинати.
Трепет.
Сопира патот што не води никаде.
Синџир од палежбен сомнеж.
Стремеж.
Птиците, ќе можат ли да летнат во предели диви
и питоми да бидат?
Ранораници.
Глас ја подучува неизвесноста да се струполи
престрвена,
ко надушкан плен пред надмоќна ѕверка.
Се возобновува ли летот во новата епоха?
Ластовицата секогаш се враќа во своето гнездо.
Кога цвета розата,
никој
не погледнува во трнот.
ЛУЃЕ
Кој граба од туѓата прокоба
и се клешти како црна врана?
Кој шмука од туѓата пот
па се тегне и пече како смок?
Смачкана пеперуга на патот.
Патот калдрма од едно време.
Времето распаран котелец од низа,
низата постела и покривач,
покривачот тланик невидлив,
на збунет пат...
Калдрмо од едно време,
кој на тебе растурил пепел?
Пепел....
Трага во врела пепел,
извиткана, налегната трага,
легло под мов и камен,
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нема влага
тежина, нема,
само сага од отров лут
насобран,
грозно се влечка и страда.
Чиј е овој венец трње и чемерика
и сладост бележана
од плод од капина крај патот?
Луѓе?
ВРЕЛ Е ЗБОРОТ
Мисло бедна, душо жедна...
Јазик пламен, душа камен!
Желба јад, срце глад...
Сонце сјајно, очи копно!
Врел е зборот...
Пламен јазик, гламна душа.
Гори зборот, и јас горам.
Прибег нема.
Збори зборот
срце погодува
ќе те снема.
Тегнет,
згмечен
стегнат
кован
лае
блуе
каса
пцуе
расте
паѓа
скока
пее
плаче...
Плаче зборот
и јас плачам
платно очи, видот матен.
Сонце сјајно, сјаеш, знаеш
врел е зборот.
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Даниела Андоновска-Трајковска
ЗДИВ
Капнува гревот
На чаршафот од воздишки сплетен.
Се лизга неговата рака
По моите разбудени тревки
Кои со поткрената глава
И на прсти
Го дочекуваат камшикот везен.
Ветерот машки
Разулавен галопира
По моите благи падини,
По моите стрмнини
Од кои стрмоглаво може да падне
Во прегратката на сладот,
А јас го пречекувам
Како вешт јавач,
Како чувар со перница под главата,
Како тигар со пена на устата,
Како лавица без пород.
Здивот ја ора
Последната минута,
А од неа потта
Без размисла
Ја тапацира цела одаја
Подготвувајќи ја за размена.
Капнува сонот
Среде разголените штици
Среде штрбавиот орман
Среде огинот на болот
Среде понорот на мракот
Среде густата смола на стапалките непознати,
Толку различни, а исти.
Прстите мои ја раскажуваат
Приказната за гејшата,
А мојата мисла клекната
Од стомачна болка вие.
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УКРАДЕН МИГ
Се подврзува чипката
На круговите од алунит.
Се оптегнува нејзината проѕирност
На оваа карпа без срце.
Црвените конци
Ги примам на себе
За да ги закопам длабоко
Под оваа конструкција од
Распродадено месо
Без адреса на живеење.
Светлото замижува
Со едното око
За да не биде сведок
На оваа стара трансакциска врска:
Тој дава метал,
Јас примам струготини.
Тој плива во плитка вода,
Мене ми растат крлушки.
Тој се сојузува со ѕверот,
По мене опашката се влече.
Јас давам обвивка што чкрипи,
Тој зема кукла без јазик.
Јас давам илузија
Тој заминува со украден миг
Кој никогаш не бил негов.
СЕЦИРАНА
Земи ја мојава рака,
Исечи ги поганите јазици
Со врзалка од коноп.
Нека не болат
Нивните остри песјаци
Забодени во срамот.
Исправи го своето бездомно тело,
Ти жено,
Ти моќна,
Ти везилке на гробот на поетот.
Ти го пресекувам патот.
Ја смачкувам главата на кртот.
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Нека не рие.
Нека не вие
По бучниот тротоар.
Нека не ги сече
Твоите животни конци.
Нека не ја прекинува твојата ДНК.
Нека не биде почеток и крај
На твоите мисли.
Нека не биде ТИ.
Ти, ружо на страданието
Преслечена во свила и чипка
Која драска и копа
По бездомието твое.
Исплакана од мајка
Изделкана во спомен.
Сецирана.
ЈАЗИК
Излезот го барам
нацртан на мапата на срцето.
Корупката поставенa ниско
ми ги покрива очите.
Стапот на грбот
отров ми цица,
а остенот во слабините
ја пее песната на угнетените.
Извлечи ме од овие четири ѕида,
избркај го хирургот
што мозокот ми го обликува,
искини ги конците
врзани на вратата,
избриши го болот
што спие под прстите,
истуркај го херојот напред
на првата линија.
Нека го извади јазикот
од под пазувата,
нека си го зашие сам
на истото место,
нека проговори
нека рече нешто,
што било,
што сака!
Нека зборот негов
нивите ги оплоди,
нека зборот негов
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омекне нечија душа!
Нека биде свој!
Нека биде!
ПРСТИ
Прекрстените прсти
потпрени на плешките подвиткани
го пренасочуваат погледот
кој се потпира на подот.
Ползи заклетвата
положена на олтарот,
барајќи закрила.
Зборот плукнат како обично камче
го разјадува дрвениот под
како да е од сулфурна киселина роден.
Се погани речта!
Се крие мислата под капата!
Пајакова мрежа под јазикот
плете,
а плетката заплеткана
порака праќа до пратеникот на поганите:
Проклет да е писателот
кој се потпиша под псевдонимот!
Проклет да е положувачот!
Проклети да се олтарите
на кои плетка наместо плот се положува!
Проклет да е прстот кој лагата ја покрива!
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Мирјана Крстева Массети

„Три“
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Владимир Костов
УЛИКС
„Бев тогаш посреќен. Ама дали тогаш тоа бев јас?
Или дали тоа што тогаш бев јас, сум и сега јас?“
(„Уликс“)
Дали Леополд Блум од 1922 година, кога се појави на овој свет, на Џојсовиот четириесетти роденден, имаше врска со истиот тој Леополд Блум од 1962
година кога Васил Боризов и тој на својот четириесетгодишен роденден, за првпат се сретна со него во еден автобус што сообраќаше на релацијата Битола-Белград? Како трговски патник, често пати патувајќи по патиштата на поранешна
Југославија, прочита многу книги, но последна и судбоносна за него беше
„Уликс“. Идентификувајќи се со нејзиниот херој и патувајќи во пријатен дремеж, му даваше слобода на мислите. Во пријатна конверзација со хероите на
книгата, во која беа сублимирани хероите на сите книги што дотогаш ги беше
прочитал – а имаше прочитано книги колку една цела библиотека – „Уликс“ за
него беше „книга-библиотека“. Водејќи мисловен разговор со нејзините херои
како да беше во разговор со пријатно друштво во кое се разговара слободно, без
дневен ред како што разговараа конференцијашите, незабележително минувајќи
од тема на тема. Но и со една постојано присутна мисла – ако мечтата може да
се нарече мисла – поврзана со Василица, (неговата Моли Блум) учителка во основно училиште за која знае дека верно го чека да се врати во Битола по неговите патешествија по патиштата на поранешна Југославија.
Но настанаа други времиња, така што десет години подоцна, во 1972 година, кога почна масовна моторизација, Васил купи патничко возило и, место со
автобус, во кој друг го возеше (шофер) и водеше сметка за неговата безбедност,
сега самиот требаше да вози, сам да ја земе судбината во свои раце. Во такви
околности Леополд Блум не можеше да биде тоа што беше – литературна верзија
на својот прототип, на автентичниот Одисеј, како преџвакувач на тоа што Хомер, преку Џојс, му го давал како храна, туку, како трговски патник кој мора да
патува со својот автомобил за да го заработи својот леб, при што мора да се стави во активна положба, со мислите да решава низа сообраќајни проблеми, често
да минува низ Сцили и Харидби, дури да не смее да помисли и на својата Василица ако сака да се врати жив и здрав кај неа во Битола, во родната Итака.
Ама без возачко искуство и по навика преземени од Уликс уште при првото излегување со возилото на отворен пат доживеа сообраќајна несреќа во која
го загуби животот.
Тој беше првата жртва на моторизираниот сообраќај од Битола како веројатно и прв битолчанец кој го прочитал „Уликс” од Џојс и кој се поистоветил
со неговиот херој како Дон Кихот со хероите на рицарските романи што ги читал. Неговата несреќа беше што, како и Дон Кихот, продолжил да ја игра таа
улога и кога претставата завршила, кога завесата се спуштила. По него на патиштата на поранешна Југославија во сообраќајни несреќи загинаа уште многу
други – не им се знае бројот – но не под литературни околности, туку под тех51
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ничко-цивилизациски.
Ако, по сè ова што беше кажано за Васил Боризов, го спомнеме и Зигмунд Фројд, кој стои зад Леополд Блум како спиритус мовенс на слободниот тек
на неговата свест, не можеме да ја негираме неговата теорија за потсвеста на човекот и за психоанализата, но можеме да укажеме на аксиомот според кој за да
постои тек на свеста, треба да постои свест. А човекот зад воланот, ако не сака
да му се случи сообраќајна несреќа, мора во целост да ја исклучи својата свест –
дури и свеста за постоењето на некоја Василица – духовно и телесно да се вгради во машината што ја управува и која, повратно, управува со него.
Што се однесува, пак, до Моли Блум на Васил Боризов, што ќе рече Василица, со грчкиот еквивалент на тоа име кралица – како што била и Пенелопа
која во Итака го чекала да се врати нејзиниот Одисеј, залутан по морињата, а
таа, опкружена со додворувачи на чии ласкави предлози за брак, верна на Одисеј, им одолевала – по смртта на Васил, бидејќи сè уште млада и убава, вистинска Пенелопа, и бидејќи и таа опкружена со многу умилкувачи, и таа им одолевала на искушенијата, но сè додека еден ден не се појавил еден американлија со
оригинален „форд“, многу луксузна и брза кола, ремек-дело на автомобилската
индустрија како што некои сметаат дека Џојсовиот „Уликс“ е ремек-дело на современата светска литература, современа „Одисеја“, за разлика од други кои
сметаат дека тој роман е литературна шпекулација, а како што можеше да се види во овој запис Сцила или Харидба, морски чудовишта во Месинскиот залив
што ги напаѓале бродовите и од нив ги јаделе морепловците.
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Никола Кочовски
ЧЕКОРИ НАКАЈ БОГОВИТЕ
...И гледаше во нажалениот татко на жртвата со која го оставија таму на
патот близу арената, ама очите... тие... истите беа, на човекот изненадувачки стасан пред него, ужасно изненадувачки како што е гневот на непреболивото, на
жедта за расчистување што го носеа тие очи, како достасано ветено следување,
сериозно, следување на еднаш заплетканата сметка. Зашто пораснато беше тоа
во нив и уште растеше, ги правеше сè поголеми тоа со тешка исполнителност како рик никогаш недоизлелекан! Прокобија израсната во лик на човек со опул
што скаменува, врзува и го удира крајот како најсигурен печат!
Каде да бега? Не беше тука со можни патишта. Еден беше патот, само
кон стражите и ѕидовите здраво изградени, ама оној тукаизникнат пред него дали го беше прескокнал или прелетал сето тоа, или само го забрал со нога и го искошнал, ни стража ни ѕидови да не останат повеќе, со железни опинци како да
беше газел и догазил откошнувајќи ги по патот што и тој и Нерон, со лешникосаното срце в гради, го знаеја добро.
Сигурно немаше бонбони слатки понудени во нив, беа тоа очи полни, да
испрепукнат од набиеност со омраза насочена право на него, така што неговите
саштисаени навнатре заби, не помалку разгладнети од оние лавовските што од
својата ложа ги гледашено, кутросано му се оттргнаа и потстемнија, и кога повторно ги погледа, од обете очи на т а т к о т о, темно-светли како метални, се подаваа по две подзјапнати вилици со потсви.
Му избрбна од грлото глас на очај, но се немаше избег, нити можност да
се издише стравот од градите, зашто тој, т а т к о т о, сега искрснат пред него со
набуена сила небаре на лав пред мравка, за нешто само се потсврте, а всушност
троа потаму, поназад од н е г о, беше во строј војничка чета спремна спроти
него, Нерон, па откако кон неа полека се пружаше т а т к о в а т а десница во
која, вистина невидено ама знајно, пулсираа џиновски млазови крвоток, и откако
дојде ред на следниот поглед, со грамадна сабја земена од построените војници,
се спушташе, право на него таа рака џиновска...
За да не препукне за воздух, силно зазиван дури до прекин на дишењето,
мораше, со сета сила, продорно да извика во постелата, сред темнината на штамосаната ноќ.
Викот му беше слушнат од стражата, па скрцнувајќи, внимателно се
отвораше вратата, во која се покажа фигура на многу претпазлив стражар, со
трепкава светлост држена во другата рака.
– Не ми треба ништо!... – го натера да затвори стражарот.
А се тресеше. Тој беше вистина божествен човек и веќе доста видовит,
ама такво проникливо откритие како оваа ноќ во човекот кој всушност не беше
ни бессилен ни прост – досега не му се случило! Имало, значи, и лоши работи...
Можеби од Адот достасани? Но ќе се труди, едно по едно да ги открие и да навлезе, и покрај големата своја божествена бенефицираност, во сите нив, иако се
и морничави. „Зашто сум, и знам, уште повеќе ќе бидам, во над-сферата. И недокослив“. Одеднаш тој продолжено се изнасмеа: „Наивен! Се исплашив, а забора53
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вив кој сум, и дека тоа беше само обид да ме исплаши, а вистински може да важи само за тие, другите, сите други на земјата, кутри искутрени.
Само главата горе! Продолжувам да бидам тој што сум.“
Тој пак се отпушти и потпокри убаво во леглото, сакајќи уште еднаш да
заспие, па нека дојде што сака во сонот. Повеќе нема око да му трепне!
Сепак, следниот ден, што и да правеше, сонот не му го напушташе умот.
Туку, некако инаетливо, и не сакаше тоа да се случи, да го заборави. Веќе му се
враќаше секогашната присебност. И изгледот на лицето, барем во делот што
претставуваше маска на небрежност.
Половина недела потоа.
Со негово, царско овластување, советникот Флавиј испрати покана до
началникот за уредување и изградба на Рим, Попилиј, запознавајќи го дека неговото величество царот сака да разговара со него во врска со извесна своја замисла за градот. Следниот ден градежникот се пријави за прием по добиената
покана.
– Сакам на еден од поголемите плоштади на Рим да се изгради споменик,
мој. И тоа голем. А на внатрешната страна од влезот пред дворскава палата – исто така и биста, на бронзена подлога. И тоа, убаво висока, не залепена за земја.
Мене кажи ми дали можеш тие две работи, како што треба, убаво да ги направиш, за да останат и во иднината. А за цената ќе се договориш со мојот советник
Флавиј, што те доведе тука.
Слушнувајќи ги желбите на новиот цар, началникот уште еднаш многу
учтиво се поклони, одговарајќи со должната почит кон личноста и кон важното
прашање:
– Ваше величество, со радосна согласност на целата управа што ја претставувам, и јас и моите соработници ќе го вложиме сето наше знаење и труд, да
добие овој град ваши два споменика како што рековте, кои ќе се дел од вашата
голема слава. Со тоа ќе ја покажеме нашата благодарност и достојност за големата почест што ни ја укажавте со понудава! – И пак поклон.
– Е, знаеш ти да погодиш, – многу задоволен, го потапка Нерон по рамото потчинетиот слуга.
Откако остана сам, тој си рече во себе: „Постепено само. Нека се заврши
првин со овие две обележја на моето царување, а потоа знам што ќе направам:
има да ми се подигат споменици во сите центри на провинциите и исто така во
секое поголемо пристаниште. Ако некаде нема плоштад, прво ќе се изгради
плоштад, па во него споменик. Не се добри тие начичкани човечки – мравјини
живеалишта! Нека се разурне колку што ќе е потребно од тоа! Плоштадите се
убава работа, а спомениците – уште поубава. Но едно по друго, редум. Затоа,
пак, ќе се побрза. Не може, којзнае колку време да се губи дури да се стори таквата важна работа“.
„Јас сум како бог. Јас сум бог. Секогаш некој бог, велат, го дава животот
и го зема... Чекај да видам дали има страв, возбуда во тоа кога ќе се земе животот?“ си вели, сретнувајќи едно детенце на улица кај што си игра. Само е, а си
игра. Приоѓа и му ја отсекува главата, сосем му ја одвојува. На еден од слободните домашни стражари, повикан во својата главна просторија, му вели: „Побрзај на аголот од првата улица отаде Големата Фонтана, има едно дете, без глава.
Таму му е и главата. Потрчај додека некој не ја зел или ја засолнал некаде таа
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глава. Син е на докажан непријател на Империјата. Донеси ја најпрвин главата, а
потоа среди го трупот“. И му покажа каде да ја смести главата, неисчистена, крвава, ќе ја положи на шимширово лисје, тука, во градината на куќниот парк, да
гледа така во тие што ќе поминуваат долу по улицата. „Најди ја, ако не сакаш
истото и со твојата глава да се случи. Ајде, ррррррр!“ – беше чул некогаш дека
со таков извик селаните ги потерувале овците.
Среќниот слуга успеа да ја донесе мртвата глава, што вредеше колку неговиот живот, и ја намести, според повелата императорова, најатрактивно и
стравопочитно, така што за секој што ќе помине низ дворот за да влезе во палатата, освен тие што живеат и служат во неа, ќе важи царевата наредба, да се поклони до половина човечка висина. Самиот не знаеше зошто така нареди, кога
подоцна имаше повод да се праша за ова.
Тој ден, наскоро по стореново, царот Нерон го возеа со раскошна кочија
до амфитеатарот, да гледа гладијаторски борби. Но близу пред влезот во амфитеатарот, тој ја догледа крај патот, истата детска глава, исто поставена во трева,
како во дворот на неговата палата. Нареди да се сопре кочијата па ја загледа подобро главата, а тогаш од нејзината уста излезе мукнување: – Муу.
„Чекај! Да видиме што можам“, помисли императорот. „Сум моќен, или
не сум“.
– Муу, – мукаше главата.
– Запри! – ñ нареди тој. – Престани да мукаш. Почни да испушташ човечки гласови. Зборувај! Што и да било! Слушам. Не сакам да губам време. –
Само така го рече тоа, а не се грижеше воопшто и ако задоцни: ќе го одложат
почетокот на борбите во арената, колку што ќе треба.
– Муу – одговори главата.
– Ќе послушаш ли ти, идиотска главо, или –
– Му! Муу!
Подбив!...
Никому од придружниците збор не рече царот, но од гнев се разбуди во
постелата, сам сред веќе побледената ноќ, и со сета сила се вдаде надвор кон
дворот и градината: сè беше во ред како и секој ден, цвеќињата, негувани, се
нишкаат на ветерчето, тоа малку послабо се случува со тревата, темнозелена од
вадењето, така, но...
Никакво девојче не беше убиено. Само оној син на бедно облечениот
граѓанин пред неколку дена, кога се враќаа од борбите со лавови.
На првата наредна седница на сенатот, се најде царот, со најголеми почести седнат на централното место на големата, за оваа пригода посебно украсена маса пред навреме дојдените и седнати сенатори. Почеста се гледаше и по
тоа што лево и десно од столот за него, беа избрани да седат по двајца најстари,
најуважени сенатори, од кои еден беше претседавачот и кои при појавата на царот на вратата, сложно станаа на нозе, како и целиот преостанат сенат. Тука беше присутна династијата, и не беше потребно друго објаснение.
Најавен дека ќе му се обрати на сенатот и почитно поканет, именуван со
зборовите „ваше величество честит царе“, тој сепак стана, зашто така му беше
позгодно да им зборува на поголем број луѓе, и без заобиколување рече:
– Вие не се сеќавате да предложите, јас се сетив. И уредив со главниот
градител на Рим, да биде изграден споменик на вашиот цар, на еден од главните
градски плоштади, а во дворот на дворската палата – биста. Нека се знае што
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мислите: е добро тоа, или не е?
– Е добро, – одговорија без грешка кренатите раце на сите сенатори, некои и гласно, со овие два збора, како што ги кажа величеството цар.
– Јас имам уште еден предлог, – продоложи царот Нерон, – кој што, можеби некој досетлив од вас се спремал да го поднесе, но ете јас го испреварувам,
па вие проценете дали требаше да се чека мојов глас против досегашното глуво
молчење на сенатот. Предлагам...
И тој без никаков напишан лист ни во раката ни пред себе, ја искажа потребата од постоење расположива добра сума пари, со која домаќинот на оваа
држава, – си дозволи така да се нарече себе – ќе води грижа за важни потреби од
државен интерес, и потоа за помагање на сиромашни и онесреќени, па за наградување на врвни патриоти, на заслужени и славни, со чија слава ќе се зголеми
славата на Рим, и зарем треба сето тоа тука сега да го набројува! Зашто оваа држава – не смее никој тоа да го заборави – постигнала голема слава во изминатите времиња, па редно е и „нашево време“ (како што го нарече), да даде свој дел
во таа вековита слава! – Сакам веднаш да го чујам вашиот одговор, ако сте ум и
совест на Рим, како што можев да чујам тука.
– Редно е, и требаше уште побргу ова да го видиме! – извика еден сенатор, истовремено кревајќи ја раката и станувајќи на нозе.
– Редно е... Редно е!... – беше придодадено предвремено искажување на
волјата уште од два-тројца.
Претседавачот на седницата, во вистинскиот миг земајќи го раководењето во свои раце, откако со многу љубезни зборови се заблагодари на неговото
величество царот Нерон, за учеството на седницата со што отвори драгоцени насоки на нивната работа, не пропушти, со пофалбени зборови во кои се содржеше
и благодарност, да истакне дека: „и покрај очигледната наша согласност и желба
да застанеме цврсто заедно со него, побара сепак неговото величество, според
традиционалната принципиелност на високава државна институција, и како што
сме должни, како што и заслужува неговото величество и самата сериозност и
значајност на неговиот апел што повела да ни го упати, – и со вообичаената форма на нашето гласање ние сите сенатори да го сториме тоа. – И покажувајќи со
раката дека не завршил, благопријатно насмевнат, тој додаде, понеофицијално,
веќе поблиско: – Да ја покажеме нашата веќе искажана согласност.
Како што би се обрнал татко во сложна фамилија, во која сè се прифаќа.
И прв ја крена високо раката.
Шума од силно подигнати раце над главите на поседнатиот сенат, го даде одговорот.
Задоволниот претседавач и не стигна да каже што и да било во миговите
на здржана, пристојна тивкогласна збрмченост што се искрена во воздухот од
поседнатите на столовите.
Не ќе станеше овојпат царот Нерон, но заради мрморот што сакаше да го
надвие, се исправи пак на нозе пред сенатот, и во истото време беше победен човечкиот зуеж:
– Се гледа дека од овој сенат ќе може да се исчекува нешто. – Само толку кажа во заклучок. И придружуван од само двајца препочитни китени стражари, поправо кукли од стражари, со болскотно оружје на нив, што по првиот чекор му се припоија, излезе од големата просторија на сенатот. Надвор од зданието беше дочекан со бурна овација на две одделенија гардисти иако на сенатот му
беше првично најавено дека неговото величество ќе пристигне со неголема гру56
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па од неговата гарда. Можеби малата група стана две одделенија заради посилна
овација? Или, пак, за што друго?
Сепак, кочијата тргна со малубројна почесна стража, зашто царот одбегнуваше да претставува дел од долга поворка. Тој се најде во убав разговор со
личниот помошник Требониј, кој јасно повикан уште од палатата, и сега седеше
покрај него.
– Многу убаво решено, почитувано величество! Тоа е силно нешто! Ќе
ве гледа народот и ќе збира во себе полет.
– Да, – одговори Нерон, сметајќи дека малку ја претерал Требониј. – Ама
што народот? Тој нити согледал нешто, нити пак сторил. Туку дека е корисно –
е. Споменикот ќе можат и боговите да го гледаат и да се восхитуваат.
Требониј со восхитеност одобруваше.
Но царот Нерон подруги мисли веќе го напаÌаа, пак се потсети:
„Ќе ја добијам... Ќе ја добијам!“ – се тешеше по прашањето на тешко-доаѓачката инспирација, која и по денешниот блескав успех – некое потрајно чувство така му зборуваше: – остануваше недооткриено нешто, како проблем за понатаму.
Којзнае како се случи тоа, и по убиството на возрасното момче Хилон,
не доби некоја голема инспирација, само доби идеја. Дали премногу на идејата ñ
се предаде, та го исполнуваше сега сиот негов ум, не оставајќи место за друго?
Што да направи? Ќе се бара решение. Знае тој... Целта мора да се оствари! Допрва... Голем е светот пред неговите очи... мравјалник. Ќе има нови случаи, поуспешни... Тој мора! Па тој е предодреден! Во него требаше да го видат луѓето тоа
што како свет факт постои, ама ете, сè уште некако се забавува тоа. Да, луѓето...
Сепак, луѓето да го видат, па мали, или немали, не е тоа толку важно. За да биде
човек многу високо, треба да постои некој, или некои, од кои што, ќе види дека
се издигнал повисоко. Без тие други, кои и да биле, без тоа премерување – што?
Еден многу жален пат на мислите...
И факт беше, не му беше лесно да се замислува себе без поетска слава.
Голема поетска слава! Без таа слава, нешто ќе му избегаше. Можеби целиот свет
од пред него, иако, главно, сè уште матно си го замислуваше. За таа грижа, ете
околу тврдоглавата, лошо успана поетска инспирација, се разбира, немаше обичај да расправа нити со Требониј, нити пак со кого и да било друг. Тоа само во
него се напластуваше, кришум, кришум, останата една трајна состојба, небаре
како кога човек си фучи низ нос, а скоро и заборавил зошто....
Меѓутоа ќе треба сепак да внимава, си го знае тоа... не смее многу да
падне тоа в очи. Тоа по што прибегнува понекојпат, и веќе верува дека би можело да му послужи, само да е добро обмислено и изведено... Ама исклучена
јавност! Барем... барем да не покажуваат дека многу тоа ги потресува – иако се
тие такви, жални простосмртни мравки, бедни земни созданија кои ни поведение
здржано немаат... Па затоа, нема што многу да се обелоденува дека тој спрема
божицата на поезијата се обидува со размена на човечки, поправо ситни мравкини животи за троа повистинска небесна инспирација, која им припаѓа на бесмртните гении.
И зарем е тоа прашање со кое треба да се занимаваат малите, земски созданија, спремни многу пати да исчепкаат непријатности? Се разбира дека тоа
суштествува само во сферата на возвишените!
(Од истоимениот роман)
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Петре Димовски
ТРИ АНГЕЛИ
Седнат така на каменот, загледан во небото и внесен, изгледаше како каменен кип останат од вечноста. Но напати се подвижуваше, замавнуваше со рацете и откриваше дека во него се држи живот. Гулабите се извишуваа во небото,
искосуваа низ стрелите на зраците и понираа под сенката на хоризонтот. Звукот
кој остануваше по нив создаваше неповторлива симфонија на нијанси и вибрации од тонови.
Само, стоеше некоја тага што не му дозволуваше да го почувствува блескотот на денот. Дали затоа постојано гледаше кон небото? Го бараше изгубениот
извор на светлината? А гледаше од друго време како животот шумно се извива,
се искршува низ мрежата од сончеви зраци, трепери под сенката на пердувестите облаци или грабина по грбата на земјата, зазбивтан од предизвикот да се престигне времето. Канаринката стреловито се лизга по зракот на сонцето, вишнее
и смалува, и постанува точка што го пробива облакот, развевајќи го со мекиот
повев на прелетот. Од височината точка е во окото што нараснува, големее и го
исполнува просторот низ сета негова душа, отворајќи ги прозорците на иднината
низ кои прострујува свежиот здив на љубовта. Миланка ја носи среќата на крилја од гулабица, прфната и ведра, разиграна со ветровите, растопена со бистрината на росата, излезена од цветот на хризантемата со мирис што ја опоил душата.
Две пиленца првкаат, две мали гулапчиња, две искубани, головрати палавчиња
што умеат во ист миг да налутат и да обвеселат. Катаден кога се враќа од Кулата, со топла пазува или со излитени надежи, џивџикањето на пиленцата внесува
и грижа, но пречекува со надојден плисок на милина и среќа што го отвораат небото до длабокиот универзум и ја галат душата со трајна топлина.
Еден ден се врати од Кулата, од каде донесуваше и охрабрувачки вести, и
осенени затвори на душата, зависно дали тој ден ќе го повикаше некој господин
да му посврши некоја работа и да си ја потстопли изѕемнатата душа или ќе останеше со многуте, час седнат час заварен во стоење на исчекувањето некој сепак
задоцнето да дојде и да побара од нив нешто да му потсуредат во дворот, да му
подѕидаат, поправат, преместат, а во многу среќна околност, да му понудат малтерисување, заѕидување, доѕидување на дополнителен простор што ќе им исполни денови со среќна работа и со убави мисли.
Се враќаше тој ден со песна во душата, потпевнуваше во мислата, дури со
шепот, и гласно, па фаќајќи се така распеан ќе се сепнеше, ќе се подзавртеше
околу себе, го слушнал ли некој како потпевнува! Та и да го слушнал, открива
знак дека го облева среќно чувство. Некогаш се пее и од мака, да, но и тогаш
песната е лек за душата. Така рекол и пејачот. Се враќа дома, сака веднаш да ја
искаже среќата, да ги распостели банкнотите по масата, да ги опое шуштежот и
него и Миланка…
„Гугулето гори во оган!“ му кажа грижно жената.
Во постелата го пресретна сневеселеното лице на Гугулето, стежната пајажина на бледило, грч на изразена мачнина. Воздухот жежи и испарува. Се пренесува по раката тој оган што гори. Го одмотува од веленцето, го пристегнува во
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себе и тргнува да бара чаре, зашто огнот загаснуван по цел ден со облоги, со крпи во киселина натопени, со вода студена, со мраз по челото, на ножињата, распламтувал место да стишува. И колку одеднаш свенало детето, со здивот согорува жештина, мекнее и мрцварее како да ја нема силата да надигне, да претне.
Во амбулантата го презедоа брзо, и тревожно. Се виде по растрчувањето.
По залупувањето на вратите. По тишината во ходникот. Долгата тишина која ги
голта и него и Миланка. И стрпнеат во тешката неизвесност што натиска и гмечи. И раскинува.
Збунетоста и грижата на лицата од докторите и сестрите не дава надеж. Сè
е во рацете на Бога! А кога медицината се повикува на Бога, нејзините помошти
се истрошиле.
По три ноќи и три дни, сандакот од груби штици што ги искова со растреперени раце и сматен видик го подзеде и го подигна. И не се чувствуваше од него тежината на телцето. Се стопило, испарило, смалило. Во сандачето ја носеше
неговата чиста душа и брзаше да ја однесе горе на тумбата. Да ја положи во вечното легало. Нозете му сплеткуваа. Чекорот му малееше. Тежината го потискаше, го нагмечуваше. Колку тежела една душа, си рече. Колку тежела смртта, си
рече. И правеше напори, кураж, гајрет да дооди. Да ја додоноси. Да го исполни
последниот татков долг кон Гргулето. Падна тука, на купот од земјата. Не смогна сили да пречекори преку. До него падна заедно со сандачето. Го подигнаа и
него и сандачето. Миланка го искршуваше небото и го симнуваше со згргорениот зарипнат липот со кој излегуваше само стенкање. Издишување. Паѓаше темнило. Сè беше темно многу темно, и се соземаше да се соземе за да го испрати
Гргулето на тој последен пат, уште тоа се бараше од него. Уште само тоа. Да издржи во големата болка да не се распука и раздели.
Никогаш не се опоравија со Миланка по тешкиот удар на судбината. Но
стегаа душа, крпареа, извлекуваа светлина по лицата да не застане сенката на
Пепке. На второто во кое се собра целиот живот и сите очекувања. Сета светлина му ја даваа. Детето стана лакомко, настрвено, преполно со барања. Што можеа да му скратат? Што можеа да му одземат? Кога и да пофтеа да затаат, да попречат, да издржат во одбив на барањето, темнилото со отровот што се вседелил
во душата не даваше да се доистрае. Попуштаа, удоволуваа. Та само него го
имаат, нека се весели детето. Нивните животи се за него. Не дотрајаа на отпорот
да го отфрлат неговото барање. Попуштија. Со страв, и со надеж. Премалени од
одбивања, од сомнежи и претчувства, му рекоа: добро, ама ќе внимаваш. И ќе ја
слушаш мајка си кога укажува, опоменува, забранува. Зборот беше целосно даден. Така беше даден моторот. Пепке смирено го завози по улица. Но јуреше кога излезе од видикот и од нивниот насет.
Доаѓаше радост, и среќа. Додржаа подлабоко да ја сокријат болката, да ја
симнат сенката од лицата, да ги прелеат со ведрина кога одеа за свршувачка. И
во договарањето на обичаите. Целиот живот беше слеан во таа среќа.
Ги отворија срцата. Стегни срце, истрај! Татко и мајка сте, за детето мора
да се стори сè. Што е неговата вина што си поиграла судбината со нивните животи! Не смее да му се одзема од неговиот пат. Се подготвуваше свадба за приказ. Сè така како што побараа Пепке и избраничката. Само да ја видат среќата
кај нив, ќе издржат да ја затворат болката во себе.
Пепке го сакаше моторот. Го сакаше неговиот звук, ветерот што го создава, чувството дека полетува, дека прелетува. Дека живее… Го таеше изненадува59
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њето да ја донесе невестата на мотор, да слета во салата на собирот и да го отвори почетокот на славењето со нивната придружба.
Моторот вртеше по кружната патека. Кружеше околу салата. Во три круга
посакаа да го осетат летот на гулаб и гулабица. Таа бела, раскрилена, тој сериозен, умислен. Влегоа во вториот круг. Влегоа во третиот, а ветрот се засилуваше… Некој што доцнеше на свечената церемонија, за да го прескокне времето ја
избрал забранетата насока во еден мал миг да го пресече патот… Го пресече ветрот. Страшниот удар на воздухот изви, изјаче, го искрши небото, и го урна.
Црната вест ги најде седнати со Миленка...
Почувствува како во миг му секна светлината. Остана само страшната врева, виулица што разурнува, и ја затвора ноќта.
Така без видело, не виде Миленка кога замина.
Го гледаше само времето што се повторува. Со подигната глава кон широката синевина низ која палаво играат разлетаните гулаби. Ги гледаше. Нивниот
реален шум ја отвораше сликата во која постоеше и тој. Кога највисоко ќе се извишеа, со нивните очи гледаше од нивна перспектива како долу по земјата разлетнуваат две соколчиња. Миленка, сета растопена во среќа, прфка по нив да ги
настигне.
Во сенката, каде не успева да ја растури светлината од одземеното време
распрфнуваат две гулапчиња, но од нивните крилца се откинуваат пердувчињата, разлетуваат и прекрива црна темнина.
Од небото, со шумот од летот на гулабите наслегнуваат три ангели да му
ја донесат светлината.

60

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

Никола Илијовски
ОТКАЗЕН РОК
Беше околу 2 часот по полноќ. Ноќта беше топла и често по улицата поминуваа таксисти. Писателот беше единствен гостин во мотелот. Лежеше буден неколку часа и бесцелно гледаше во завесите со ситно извезени квадратчиња.
„Еве ти ги клучевите од твојата соба и од влезната врата. Доаѓам во 8 часот наутро“, му рече рецепционерот утрото кога дојде во мотелот. Беше низок,
со ситни мустаќи и незаинтересирано лице. Не му побара лична карта, но инсистираше да му се плати веднаш. „Такви се правилата“, ги крена невино рамениците. „Ако си одиш порано само слизни го клучот под влезната врата.“, рече.
Во мотелот имаше само 4 соби. Неговата соба беше мала, кревет за еден и
мал тоалет, но имаше тераса со поглед на месечината. Преку улицата забележа
блуз бар што работеше до доцна. Му требаше нешто ладно и жестоко. Писателот
зачува неколку илјадарки од последната плата и сега беше среќен поради тоа. За
три дена требаше да стигне новата плата или авторскиот хонорар што го чекаше
веќе три месеци. Проклета ноќ, помисли. Беше неподносливо да се биде сам во
мотел. Набрзина се облече и влезе во барот.
Внатре имаше само неколку девојки седнати на различни места и барменот кој читаше политички неделник зад шанкот. Атмосферата беше мрачна, но
блузот беше добар. Писателот седна на шанкот.
„Кажи што ќе пиеш?“
„Пелинковац“
„Со мраз?“
„Да, со две коцки. Или не подобро стави три.“
Барменот направи глупава гримаса.
Тој ден беше финалето од светскиот шампионат во снукер. После двонеделната битка на 36 играчи, Селби и Хигинс ги вкрстија мечевите во конечната
пресметка. Навиваше за шкотот Хигинс познат по заслужениот прекар – волшебникот од Вишоу. Тој ден беше во добра форма. Над шанкот имаше телевизор.
„Имаш еуроспорт?“
„Да, само момент“, рече барменот. Го извлече далечинскиот управувач од
задниот џеб и нервозно притисна 65.
Ја репризираа втората сесија. Хигинс водеше 6:2 и писателот беше среќен
кога го виде резултатoт. Големиот Шкот го завршуваше фрејмот со брејк од 141
поен. „За Хигинс“, ја крена чашата кон телевизорот. На соседниот стол седеше
една црнокоса девојка на отприлика триесет години. Имаше високо чело и носеше длабоко деколте. Но, градите не ñ беа големи.
„Сакаш снукер?“
„Да, добро е што има реприза.“, занесено рече писателот гледајќи во телевизорот.
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„Секогаш за сѐ има реприза, но репризите се досадни“, одлучно рече црнокосата.
„Па, добро е што ги има“. Испи голема голтка пелинковац.
„Еден мој пријател има свирка ноќва, ако сакаш дојди“, му рече.
„Што свири?“
„Рок, блуз, малку џез и нешто помеѓу тоа“, слатко се насмевна и му ја покажа голата нога. Имаше убава бакарна боја.
„А како се вика твојот пријател?“
„Џејмс, но попознат е како Морисон. Ќе ти се допадне сигурно.“, рече.
„Мислиш оној Морисон од клубот 27?“
„Баш тој“.
Писателот гласно се насмеа.
„Поверојатно е Селби да му направи пресврт на Хигинс“.
Девојката замолчи и запали цигара. Чадот мирисаше на ванила.
Во барот музиката беше тивка. Масите беа празни и тоа му се допадна на
писателот. Местото изгледаше како празна театарска сцена.
„Работиш нешто?“
„Моментално сум на отказен рок“, рече писателот
„Како тоа?“
„Имам право да бидам отсутен четири часа во неделата за да најдам друга
работа.“
„И наоѓаш нешто?“
„Сѐ уште не.“
„И колку време трае тој рок?“
„Најмалку еден месец, а најмногу три.“
„И потоа?“
„Потоа сум слободен граѓанин на оваа земја“, гордо рече поетот.
„И јас сакам да сум слободна“, рече црнокосата.
Како изминуваше времето таа стануваше сѐ поубава. Имаше слатка боја на
гласот. Проклет да бидам, помисли писателот.
„Сакаш да се напиеш нешто?“
„Веќе сум пијана.“
„А кога почнува таа проклета свирка?“
„Секогаш можи да се оди“, рече девојката
„А како тоа?“
„Ако си со мене, можеш било кога. И денес и утре“.
„Аха, тогаш ќе се напијам уште по некој пелинковац“.
„Токму така“. Црвените усни ñ се отворија во насмевка. Косата ја носеше
пуштена и ñ паѓаше малку под рамената. Краевите ñ беа нешто подолги. Но, стануваше сѐ поубава.
„А ти што работиш?“
„Обично патувам“, рече црнокосата
„Каде?“
„Низ времето, напред или назад“.
„Се шегуваш.“ Го испи вториот пелинковац на екс.
„Ајде време е да одиме“, рече и двајцата излегоа од барот.
„Чекај треба да платиме“.
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„Ќе платиш после, всушност како ти е името?“
„Мик“, рече писателот
„Уживај Мик, барменот е мој човек“.
Надвор врнеше и девојката го прегрна писателот околу половината. Рацете
ñ беа топли како јулско сонце.
„Проклет дожд“, рече писателот.
Се движеа источно за да го скратат патот до центарот на главниот град.
Црнокосата беше пониска за една глава од него. Ја држеше цврсто.
Застанаа пред врата од магацин за пластични цевки. „И овде ќе биде свирката?“, иронично се смееше писателот.
„Не, ова е само портал за премин од сегашноста во минатото.“, рече црнокосата. „Ајде доаѓај по мене“. Вратата не беше заклучена. Внатре беше заслепувачки бело. „Фати ме за рака, да не заминеш за друга година“, насмеано му рече.
„Аха“.
Се движеа десетина минути, напред, лево па десно, па пак напред и стигнаа до стара дрвена врата. Црнокосата ја отвори вратата и се најдоа во друг бар
со убава сцена на која беа наредени музички инструменти.
„Добро е, стигнавме навреме“, рече црнокосата.
„Изгледа“.
„Вашата маса мадам Изабела“, им пријде еден младич облечен во црно и
ги поведе кон внатрешноста на барот.
„Донеси шише виски“, му рече писателот на младичот. Тој се поклони и за
минута беше пред нив со шишето во рака.
На сцената излезе Морисон. Беше пијан и едвај стоеше. Местото пред сцената беше полно со млади девојки. Морисон се дереше: „Запали ме, запали ме“,
а тие полудуваа и музиката паѓаше во втор план.
„Значи твоето име е Изабела?“
„Да, можеш да ме викаш Из“.
„Па Из, што велиш да одлетаме јас и ти во праисторијата и да му покажеме на дивиот човек што е добро сексање“.
„Ох Мик, па тоа е далеку“, се обидуваше да биде пристојна.
На нивната маса случајно седна еден стар рокер. Едвај се држеше на нозе.
„Господа дали може да се послужам од вашето виски. Гледам дека вие
баш и не го пиете“.
„Само повели“, му одговори писателот.
Седеше со нив околу половина час. Муабетеа за рокот и блузот, за старите
и новите времиња.
„И млад господине, што работите вие? Претпоставувам дека се бавите со
некаква уметност“.
„Моментално го користам отказниот рок“.
„Кул човеку“, рече стариот рокер и натегна од вискито.
Морисон се обиде да испее неколку песни, играше како индијанец, а потоа
падна на сцената.
„Да си одиме одовде“, рече писателот
„Како сакаш“.
Прва излезе црнокосата. „Збогум Из ñ довикна младиот келнер“.
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Кога ги отворија вратите од сегашноста часовникот покажуваше 04:30.
„Гладен си?“
„Може да се кажи“.
„Еден блок погоре има добар бурек со печурки“, рече таа.
Ја бакна во образот и ја фати околу половината.
„Се прашувам дали Хигинс ќе ја задржи предноста над Селби“, рече писателот.
Дождот имаше престанато и водата бавно испаруваше од улицата.
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Ленче Милошевска
ФОТОГРАФИЈА
Во преполнетата сала со маси се вртев облечена во новото фустанче и ги
слушав коментарите на возрасните.
– Колку убаво девојче, гледај колку бава руса коса има, ме галеа гостите
по уредно исчешланата коса што ми достигаше до половината, потоа ме прашуваа како се викам и други такви прашања. А јас на сите умно им одговарав и сè
слободно коментирав, а тие се смееја, пријателски погледнуваа накај моите родители, кои исто така им одвраќаа со широка насмевка. Мајка ми се гордееше
кога слушаше дека сум бистра и умна. На истата маса седеше и нашиот куќен
лекар, а за единствени богови меѓу луѓето мајка ми ги сметаше токму нив „докторите“.
– Ако имам ќерка, Јана ќе ја крстам, рече лекарот.
Боже, колку горда беше мајка ми со мене. Додека играше танго и фокстрот со татко ми, целата свртена спрема мене грееше од среќа и насмевки.
Тие неколку дена, колку што остана татко ми со нас, мајка ми сите сили
ги впрегна да покаже колку среќно семејство сме ние. Заедно одевме и по продавници и во кафеани. И на излет отидовме на Пелистер, заедно со сите комшии.
Мајка ми беше организаторот. Го зедовме со нас и Сашо. Изнаседнавме на ќебиња спружени по густата зелена трева, како што правеше за 1 Мај.
Берев цвеќиња и трчав заедно со Сашо низ огромната зелена полјанка
која ѕунеше од пчели. Високо нагоре по планината сè до недоглед беше зелено, а
наместа, кај што преовладуваа боровите шуми, дури се чинеше дека погледот
потонува во синозелени ладовинки. Сонцето печеше но јас го чувствував само
топлиот ветрец.
А вечерта ми се запали лицето, пламнав како булка. Тоа не им се случи
ни на Сашо ни на сестра ми. Премногу сум била на сонце, така коментираа постарите кога почнав да ми се лупи кожата и целата бев со дамки. На Сашо му беше жал, заедно скитавме по сонцето но тој доби само бакарна боја.
Набргу потоа татко ми ме однесе во берберницата на Широк Сокак која
воедно беше и фризерница. Откако ми ја расчешла косата фризерката му рече на
татко ми:
– Размислете уште еднаш, жал ми е да сечам олку убава и толку долга
коса.
– Сечете слободно, рече татко ми, од сега ќе мора сама да се чешла, ќе
оди на училиште и тоа во друг град во Босна и друг јазик ќе учи. Мајка ѝ рече
машка фризура да ѝ направите.
Сè беше претходно решено и јас бев многу кратко потстрижена. И кога
се враќавме накај дома, се гледав во одразот на излозите и воопшто не си се допаѓав.
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Кога стигнавме дома другарките во дворот ме гледаа изненадено и ниту
една не рече дека сум убаво потстрижена. Во ходникот на скалите го сретнав Сашо. Го свртев лицето држејќи се со двете раце за гелендерот. Но не можев да издржам докрај со свртен поглед. Го погледнав и видов дека и тој мисли исто што
и другарките. – Не сум убава, си помислив. А тој како да сфати, ништо не ми рече. Јас имав солзи во очите.
– Еве, ти ја донесов фотографијата од забавиште, мајка ми рече да ви ја
дадам зашто не сте се појавиле таму, од врата викаше Сашо.
Ми ја покажува фотографијата и се смее:
– Еве си ти во вториот ред, со плетенките, а јас сум во последниот.
Сашо е во последниот ред со карирана кошула, свртен со профил во обидот со прстите да му направи рогови на другарот до себе. И денес ја имам таа
фотографија. Жал ми е што е Сашо така свртен и не можам јасно да си го претставам неговиот лик. По преселувањето во Босна, никогаш веќе не го видов, ниту дознав нешто за него. Само брат ми го крстија како него, Александар или
скратено Сашо.
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Зоран Пејковски
РЕКВИЕМ ЗА ЉУБОВТА
ПРОЛОГ
(Македонија, декември 1938 година. Убава весела тивка музика. Венчална
хула, односно прекрасно извезен балдахин придржуван од четири столбови,
а столбовите ги држат четири неоженети момчиња кои го симболизираат
идниот дом. Балдахинот е десетина скалила повисок од подот. Во него се наоѓа само Рабинот. Зад Рабинот мала маса на која се наоѓаат две убави кристални чаши полни со црвено вино и книгата - кетуба (брачниот договор).
Чашата од левата страна е чашата за кишдунот - (за веридба), а чашата од
десната страна е чашата за нисуинот - (за венчавање). На сцена се појавува
Шабетај, возбуден, насмеан, весел. Од левата страна е неговиот татко, а од
десната страна е таткото на Естерина. Застануваат до бела патека. Пред патеката мало дете на 5-6-годишна возраст полека се движи кон балдахинот
посипувајќи ја патеката со цветови од ружи сѐ до внатрешноста во балдахинот. Полека по малото дете, кон балдахинот се движат Шабетај со својот
татко и таткото на Естерина, кои го држат за раце и заедно се качуваат по
скалилата кон балдахинот. Откако ќе се качат Шабетај со другите, на сцена
се појавува Естерина, насмеана, возбудена, весела, прекриена со бел невестински превез. Од левата страна на Естерина е мајка ѝ, а од десната страна
е мајката на Шабетај. И двете ја држат за раце. Пред нив две мали девојчиња на 5-6-годишна возраст посипуваат цветови од ружи сѐ до внатрешноста
во балдахинот. Полека и тие се качуваат по скалилата кон балдахинот каде
што ги чекаат Шабетај, неговиот татко, таткото на Естерина и Рабинот.
Пред Рабинот застануваат Шабетај и Естерина, еден до друг. На левата надворешна страна се наоѓа таткото на Шабетај, а на надворешната десна
страна се наоѓа таткото на Естерина. Зад нив се наоѓаат мајката на Шабетај
и мајката на Естерина. Започнува венчавањето)
РАБИНОТ
(Ја отвора книгата - кетуба во вид на ролна. Чита. Кон сите) И рече Бог: „Не
е добро човекот да биде сам, ќе му направам помошник кој ќе наликува на него... Затоа човекот ќе го остави таткото и мајката за да се здружи со својата жена
и тие двајцата ќе бидат едно тело“.1 (Кон Шабетај) Извади го прстенот. (Таткото на Шабетај кој е веднаш од левата страна до него му го подава прстенот
на Шабетај. Шабетај го зема со своите раце и му го покажува на Рабинот) И
ги благослови Бог и им рече: „Плодете се и множете се и наполнете ја земјата“...2 (Застанува со читањето на книгата - кетуба. Го погледнува Шабетај
кој е возбуден. Мала пауза)
1
2

Берешит 2:18;24
Берешит 1:28
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ШАБЕТАЈ
(Возбудено. Мала пауза. Кон Рабинот). Еве го. (Во десната рака го држи прстенот)
(Рабинот се врти зад себе и на масата и ја остава книгата - кетуб. Потоа со
десната рака ја зема левата чаша со црвено вино за кишдунот – (за веридба). Прво малку го напива Шабетај, а потоа и Естерина. Рабинот се врти зад
себе и ја остава чашата за кишдунот – (за веридба) повторно ја зема книгата - кетуба и продолжува)
РАБИНОТ
(Веднаш по напивањето од чашата за кишдунот - (за веридба) продолжува
со читање на книгата - кетуба. Кон сите) Оној што нема жена не може да биде
правилна личност, тој ќе живее без радост, благослов, добрина, без Тора, без
заштита, без мир“.3 (Застанува со читање на книгата - кетуба. Мала пауза.
Кон Шабетај) Сега ќе повторуваш по мене.
ШАБЕТАЈ
(Веднаш по Рабинот. Возбудено. Кон Рабинот) Добро.
РАБИНОТ
(Веднаш по Шабетај продолжува со читање од книгата – кетуба. Кон Шабетај)... „Биди ми посветена со овој прстен според законите на Мојсеј и на Израел“.....4 (Застанува со читањето и чека Шабетај да повтори)
ШАБЕТАЈ
(Веднаш се врти кон Естерина и повторува)...„Биди ми посветена со овој прстен според законите на Мојсеј и на Израел“...5 (ѝ го става прстенот на десниот
прст – показалецот)
РАБИНОТ
(Веднаш по Шабетај кон Естерина) Сега ќе повторуваш по мене. (Мала пауза)... „Во шаторот свој ќе уживаш во мир, твојот дом, кога ќе одиш во поход, ќе
остане недопрен“.6

Јевамот 62 б
Кидушин 5б
5 Кидушин 5б
6 Јов, 5:24
3
4
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ЕСТЕРИНА
(Веднаш по Рабинот се врти кон Шабетај и повторува)...
„Во шаторот свој ќе уживаш во мир, твојот дом, кога ќе одиш во поход, ќе остане недопрен“...7
(Рабинот продолжува со читањето од книгата - кетуба (брачниот договор).
Потоа преоѓа на читање на седумте благослови: Шева бераход-биркат хатаним)8
РАБИНОТ
(Веднаш кон двајцата. Кон сите. Во последните три благослови ја говори
молитвата:)
„Бог ќе му донесе утеха на Цијон, среќа на младиот пар и победоносно искупување во обновената Јудеја и Ерусалим“.
(Рабинот се врти зад себе, на масата ја остава книгата - кетуба и ја зема чашата со вино за нисуинот (за венчавање). Прво мала голтка ѝ дава да пие
Естерина, а потоа Шабетај. Додека Шабетај пие, Естерина три пати го обиколува Шабетај)
ЕСТЕРИНА
(Обиколувајќи го Шабетај. Кон Шабетај. Кон сите) Ќе те наткрилувам и ќе те
штитам. Ќе те наткрилувам и ќе те штитам. Ќе те наткрилувам и ќе те штитам.9
Естерина застанува до Шабетај)
ШАБЕТАЈ
(Веднаш по Естерина. Кон Естерина)
„Те верам, те верам, те верам“....10
(Рабинот се врти зад себе и на масата ја остава чашата со вино за нисуинот
(за венчавање) ја зема книгата - кетуба и продолжува со читањето од неа)
РАБИНОТ
(Веднаш по Шабетај. Кон него. Повторувај по мене)
„Те верам со себе засекогаш, Те верам со правда и праведност, со љубов и милосрдие, Те верам со вера да го спознаеш Вечниот“.11

Јов, 5:24
цитати во Талмудот Кетубот 8 а
9 Јеремија (31:31)
10 Ошеа (2:21-22)
11 Ошеа (2:21-22)
7
8
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ШАБЕТАЈ
(Веднаш по Рабинот. Се врти кон Естерина. Ги повторува зборовите на Рабинот) „Те верам со себе засекогаш, Те верам со правда и праведност, со љубов
и милосрдие, Те верам со вера да го спознаеш Вечниот“.12
(Рабинот се врти зад себе и од масата ја подигнува чашата со вино за нисуинот (за венчавање), му ја подава на Шабетај. Шабетај ја зема чашата со својата десна рака и ја фрла на подот. Таа се крши. Со ова ги потсетува присутните за разорувањето на Вториот храм, и така во моментите на најголемата радост им го враќа сеќавањето на присутните на најтрагичните денови
од еврејската историја. Потоа следи празничната гозба - сеудат мицва. Рабинот уште еднаш ги кажува Седумте благослови по свадбениот ручек. Се
слуша музика „Хава Нагила“. А сите присутни се фаќаат за раце и ја играат. Сѐ е весело и распеано)
СЦЕНА 1
(Македонија, средина на 1939 година во домот на Шабетај и Естерина. Естерина во блажена состојба. Бремена, некаде четврти–петти месец. Во позадина се слуша „Авину малкеину“ (еврејска молитва) или некоја слична. Шабетај енергичен и одлучен да отиде во Ерусалим и да купува дел по дел земја. Да купува татковина и потоа сите заедно да заминат од Македонија. Шабетај седи во фотелја, а Естерина стои крај прозорецот)
ШАБЕТАЈ
(Седи во фотелја. Кон Естерина)
Ќе отидам во Ерусалим татковина да барам,
ако треба и со злато неа ќе ја платам.
ЕСТЕРИНА
(Веднаш по Шабетај. Кон Шабетај)
А јас ваква, во положение
ќе те чекам, љубен мој.
ШАБЕТАЈ
(Веднаш по Естерина. Кон Естерина)
Татковината така не се стекнува,
12

Ошеа (2:21-22)
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не се бара,
без жега и жртва,
без крв и смрт.
ЕСТЕРИНА
(Веднаш по Шабетај. Кон Шабетај)
Тогаш нема да бидеме набркани,
од ваму, од таму,
од онаму, од секаде.
ШАБЕТАЈ
(Веднаш по Естерина. Кон Естерина)
Така е Естерина моја,
очи мои ко небо сини,
љубов што со Бог
го подари возвишеното чувство
на вечноста.
ЕСТЕРИНА
(Естерина оди кон Шабетај. Седнува на фотелјата до него. Го фаќа за раце.
Кон Шабетај)
Очите ќе ми станат крвави
од солзи до твоето
враќање овде назад.
ШАБЕТАЈ
(Шабетај ја припива кон себе. Кон Естерина)
Немај грижи,
за брзо се враќам,
за очите да си ги видам
преку наследникот што го носиш.
(Мала пауза)
Подготви ме сега
сакам со благослов твој
да заминам од овде
оти треба да се соочам
со судбината во Ерусалим.
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(Шабетај станува од фотелјата и Естерина веднаш по него. Оди да го подготви Шабетај. Од орманот вади куфер, го отвора и става облека. Го затвора. Оди со куферот кон Шабетај и му го подава. Шабетај го зема со левата
рака)
ЕСТЕРИНА
(Кон Шабетај со солзи во очите)
Божјиот благослов
нека те води во Ерусалим,
за таму наше смирение да најдеме.
ШАБЕТАЈ
(Со десната рака ѝ ги брише солзите. Кон Естерина)
Така е љубов вечна,
одам и ќе се вратам за поскоро да те видам,
да ве видам и обајцата.
Мојата надеж е силна
како желбата за татковина своја.
(Во очите на двајцата навираат солзи. Се прегрнуваат и се бакнуваат. Полека се наведнува кон стомакот ѝ го бакнува како да го бакнува породот. Наеднаш излегува од домот бидејќи не може да ги зачува солзите засебе. Оди
кон железничката станица. Се качува на возот за Солун. Сцената се затемнува се слуша еврејска музика или нешто слично).
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„Предел 2016“
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Љубинка Донева
БРОДЕЊЕТО НА (И НИЗ) ЖИВОТОТ
(Кон „Бродови“ од Петре Димовски, Скопје, Панили 2011)
(продолжение од „Современи дијалози“, год. IV, бр. 4, стр. 98)

Во женската приказна, насловот ја потврдува својата симболика на лотка
на смртта која побудува чувство на вина зашто наведува на мислата на лотката
на Харон, која секогаш води во адот (според Гастон Башлар, а е и симбол „на неуништливата човечка несреќа“.). Благуна е благо (рас- и ис-) кажаната женска, а
машка приказна. Мудро авторот ја именува нараторката и така успева уште понагласено да го разобличи демонското лице на војните, а преку љубовната приказна на нараторката и да опомене, да насочи, како умешен и вешт кормилар кој
добро си ја знае работата. Таа раскажува, а всушност искажува многу чувства,
напнатост, енергичност и човечка топлина. Се води од мислата за скапоценоста
на животот и од мотото на деда си: „голема среќа е што сме живи“. (Ова пак како искуство од преживеани бури на човештвото го потврдуваат и преживеани од
логорите на смртта, од Втората светска војна. Таков е примерот на Еврејката
Алиса Зомер, пијанистка која минувајќи низ бурите на Втората војна, се изнагледала смрт и сфатила дека „најважен е самиот живот“.) Женското пловење на бродот на смртта е преполно (како брод, како што вели една изрека) со себепоставени прашања карактеристични токму за воени времиња… Женската и машката
приказна се во неверојатно постигнатиот баланс и содржински и уметнички па
таа книжевна рамнотежа, го прави романов занимлива лектира…, а и заради
многу други нешта. Пред сè, заради психологизирањето и упатството за опстанок и во вакви, ненормални услови. Умот работи секавично, резонира логички и
сепак човечкото во нашата хероина не умрело. Тука Петре Димовски го свртува
човекот кон неговата антрополошка одредница, човекољубието. Таа, нашата македонска жена размислува за туѓинецот и бродот, причината што го довела во
туѓа земја. Уметничкиот код на П. Димовски, постигнува склад меѓу темата,
јадровитоста на изразот и стилски лирски обликуваниот исказ и го подигнува
степенот на прозното говорење. Поткрепа на ова наоѓаме и во портретирањето
на ликовите. Така, сликајќи ја Благуна, авторот ја слика македонската жена во
која и покрај сето зло со кое е опкружена, нема огорченост, нема злоба, нема
гнев и желба за одмазда. Затоа Благуна ќе рече: „А тие што треба да плачат веројатно одамна ги потрошиле солзите по вас. Уште при вашето заминување.“ И
при толку осолзеност, нашиот човек останал човек. И затоа во неа човечноста
препознава човек. И вели: „Човекот во војникот беше уште жив“. Таа е голема
во својот пристап и философија на мигот, во кој препознава зло и пизма: „Сме
се нашле во самото огниште на пизмата и многу е веројатно дека сите ќе изгориме во него затоа што тоа е наша земја, а од својата земја нема каде да се
бега“. Оваа забелешка на Благуна како да ñ ја шепнал Тагоре, кој својата земја ја
именува како кутра но заради тоа не ја напушта…“ Тоа се времиња на интензивни миграции од воени причини. Актуелниов миг пак и нагласеното присуство на
мигранти и војни е показ за континуитетот на истите. Нашиот човек одамна сфатил дека „будалите војуваат и уриваат, а паметните создаваат и печалат“ и така
77
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го осмислуваат животот. Ниче од Бродови на Петре Димовски е од вториве, а
Благуна ни ги отсликува последиците од дејствувањето на првите. Таа со сета
своја топла природа се посветува на животот иако секаде околу неа е смртта. И
свесна е дека „само по униформите препознавав кој на кого му е непријател“,
зашто на боиштето и во смртта сите се исти. „И како непријатели, тука беа дојдени да се убијат“. И таа живее во мигот на таа (воена) стварност која всушност
е мора, сон „низ кој се шетаа војници и го демнеа мојот живот“. И не е во
состојба да избега од нив. А нив „Тука ги праќаат само за да умрат, а не да
живеат“, констатира таа. И понатаму: „Има место за живеење и место за умирање“, вели. И наспроти местото за живеење кон кое се упатил Ниче и во кое сака со сите сили да го зграби животот, Македонија е местото за умирање (Првата
светска војна, никаде не е спомната директно, но сè укажува на тоа), а на ова
место мора да се биде многу силен за да ñ се наруши работата на смртта. Нашата
(книжевна) хероина е токму тоа, хероина иако сè уште дете речиси, но зрела,
зрела како да изживеала три животи. Оттука и нејзината посветеност на животот, длабоката мисловност, а и потребата да се надмине злото, да се победи. Таа
си го осмислува животот во бесмислено време, со својот душевен корпус насочен кон жилавоста, издржлива до восхит. Неа ја држи потребата да спаси живот
и таа нејзина упорност сосем логично, се обликува во љубов, многу нормална,
топла и цврста, непоколеблива… На средината од романов, авторот ги вкрстува
исчезнувањата и враќањата, животот и смртта, болката и борбата, разочараноста
и радоста од победата на животот на барем еден ден. Тоа е покажано вешто, дискретно со распластување на постапките на девојката негувателка, со жедта на
негуваниот да преживее… и на оној во туѓина да успее, да ги победи законите на
експлоатирањето и да ја постигне целта… Печалбарот е со философија: ќе печалам, па ќе живеам, а војникот: ако преживеам јас сум во добивка. А нашата болничарка, вљубеница и борец, се однесува како добитничка, зашто во суштина
тоа и е. Таа живее и докажува дека животот е најважен, макар што од сите страни е загрозен. Љубовта ñ го осмислува, човекољубието… Тоа ја отсликува жената воопшто, а посебно македонската жена научена на ветувања, чекање, на ветување и чекање. А „…никој не го одржал ветеното таму кајшто чекаат жените и останале со скршени погледи.“ „Насекаде во светот жените се исти. И
сите чекаат. Само Бог ми ја одредил мене казната, да гледам директно во пеколот и да ја носам болката за сите жени. И страдањето од сите да се собира
во моето срце. И за сите подеднакво да пати мојата душа. И знам како е кога
мажите ќе ги собере војната… Пукајте, била наредбата, и тие пукаа – во себе“. Страниците во кои нараторката (исто така зборува во прво лице) резигнирано на моменти, а почесто болно, немоќно и со сомилост зборува за војските и
војниците, за војните, се страници сугестивни до занеменост, испишани со темното мастило на болката и кошмарот, со потребата од војна со војните, од борба
на животот со смртта… „Со недели траеше хајката по нив, ги ловеа и повеќето
ги уловија, ги фрлија на фронтот. Повеќе војски учествуваа во хајката на лов
на месо за пеколот, и на повеќе страни ги разделија брождани, ги поставија, во
повеќе војски ги построија, и ги подредија на двете линии од фронтот. За да се
зголеми бројката на мртвите. Ништо таму не беше нивно. А земјата беше нивна, која за другите беше туѓа. Смртта – своја. И така тие оттука умираа тука, но за никого, во својата земја, но не за својата земја, не ни за свои генерали,
ни за свој крал, ни под свое знаме, о севишен боже каква ли е таа казна од без78
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личје и смрт!“ Ова е состојба и македонско минато што сите го знаеме, но во
книжевноста, еве П. Д. го кажува директно, отворено со што потсетува и опоменува колку скапо е платена денешната слобода што како да ни се лизга од раце,
станувајќи многу кревка, а авионите како нови бродови ги однесуваат некаде сега веќе и жените и децата, па исчезнувањата продолжуваат, а враќањата тонат…
Со повторувањето точно одбрани глаголи, П. Димовски постигнува
ефект на доближување на одредена ситуација. ( „…и таму светат бомбите, ноќе
се гледаат како растурени ѕвезди, а кога гаснат, огнот го предаваат на земјата.
И таа гори, гори… “). И во оганот во кој „гори“ и Благуна, туѓинецот ñ станува
близок. Нејзината сочувственост восхитува и поучува. Таа е од оние жени кои
„не се предава(ат)м лесно, не се повлекува(м) пред тешкотијата, не се откажувам од намерата“. И открива дека и туѓенецот е само човек, како и секој
друг: „Нешто бладаш… ја криеш душата! Сакам да ти ја соблечам душата, да
се насмееш, да проговориш, да те раздвижи мислата.“ Неа ја држи надежта во
победата на животот над смртта, ја држи вербата, а веќе како да се насетува и
љубовта. „Јас му верував на својот инстинкт… И на мојата посветеност да го
излекувам туѓинецот. И на Бог, зашто сето тоа беше одредено од него. Јас само ја спроведував неговата волја“. Глаголот верува, прецизно го изразува верувањето во победата на животот. Таа е убедена дека: „Мисијата во животот ми
беше да извлечам војник од пеколот, да вратам човек од смртта“. „Иако зборуваме на различни јазици, ние се разбираме. Се разбираме со душа. Душите
зборуваат на ист јазик. „Сè тука беше различно, иста беше само смртта“.
Војната и смртта се доживуваат како рака под рака фатени (темнини во облик на
човек) суштества од мрак кои се во поход на жнеење животи, освојуваат и создаваат империја на смртта. И тоа е она чувство, така силно и потресно, апокалиптично и морничаво доловено, кога живите им завидуваат на мртвите. И токму
умешноста да се постигне ова, го дефинира авторов како сериозен аналитичар на
војната преку која го потенцира значењето на мирот.
„Во секого влегол куршум, за да го отвори телото од каде ќе истече
животот… Да. Смртта влегува, животот излегува. Најморничава размена.“
Таа не клика од воодушевеност кога го спасува туѓинецот од сигурна смрт, туку
само кротко забележува: „Се чувствував многу пријатно“. А реалноста во која
се движи е полна со гробови. „А наредија гробови во недоглед. Гробови во видикот, во сонот, во крвта. Животот станал гроб. И живите се мртви и шетаат
испомешани низ ноќта што не е ден и денот што не е ноќ…“ Таа не лелека, но
плаче, а нејзиниот плач е крик: „Брожданска земјо, кој ја крои твојата судбина, од толку лелеци да не можеш да ги слушнеш своите!“ „Твоите синови умираат тивко… и знаеја дека само тоа е нивна судбина. Да се умре за ништо и за
никого. А дома.“ Се чини ова е најболниот момент, најсилниот крик, така силно
лирски нагласен и говорлив, зашто: „Наши со наши се убиваат, зашто не можат да се препознаат во метежот, а на двете страни нè има. Нè чуваат затворени. Само нас, вака уловени. Другите си се свои. Тие свои на наша земја. Во
наша земја сме туѓи. Со тоа откриваат чија е војната. И кој треба да гине“. И
сите се свесни за тоа. Мраморни (неслучајно, ономастички транспарентно име),
е мраморен, нескршлив, цврст претставник на своите и затоа е решен да дезертира, зашто војната не е негова. Овие се куси студии за војната, смртта и патриотизмот низ кои авторот проговорува за македонските црнила, се страници од македонската недамнешна историја преполна со отчовечување, умирања и воскрес79
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нувања на овој народ, за кого мирот секогаш бил кревка состојба, лесно подложна на нарушување. Интересно е што во овој роман, за ужасите на војната, раскажува жена, која не е активен борец… Таа е активна противничка на злото што
војната го носи. И нејзината женска приказна е машки приказ на страшното лице
на војната, отсликано низ многу изнијансирани забелешки на човек кој секојдневно е соочен со чудовишниот лик на изместениот живот кој тоа не е во име
на животот. Парадокс! Всушност токму овој парадокс е уметничко потенцирање
на книжевната знајба да се направи хармоничен спој помеѓу суштината на темата и формата со која се постигнува испакнување на поентата. И токму страниците што за војната ги раскажува една жена и на начин кој е еден рационален, а душевен аспект на истата, се есеи за војната и сè што таа претставува. А тоа се чувства на напнатост и страв, исчекување и надеж…, верба дека ќе се доживее посакуваното. И токму во овој и ваков контекст, авторот дискретно и топло, го промовира христијанското начело на вера, љубов и надеж. Кусиот есеј за војната и
проклетството што таа го носи е впечатливо размислување на една млада девојка
предвреме созреана. Нејзе војната ñ помага да сфати дека „злото останало во
наследство на човечкиот род“. И дека „сите војни започнуваат меѓу браќа“. И
ако се размислува за оваа женска, а машка приказна, се бараат елементи на разоткривање на „женското“ доживување на ужасот преку барање содржини кои ќе
го дефинираат тој став. Во тој контекст може да се разгледува и размислата на
раскажувачката за пријателството, за пријателите, за личната страна на лицето
од човештвото. А за оваа жена, за жената од овие простори златото не е металниот блескаво жолт сјај, туку: „Некоја топлина од душата, некој мил збор, некоја загубена воздишка.“ И зборувајќи за величественоста на пријателот во контекст со војната, низ уметничката фикција со нагласена реалистичка слика и рационално доловување на значењето и на двете, преку контрастот, авторот доловува будење на свеста и на отпорот против сè што го обезвреднува човекот. И
ова раѓа револт заради немоќта да се уништи деструктивната моќ на еден феномен предизвикан од човекот, а токму против човекот. Лирските лични распластувања за војната и младоста во војна и гледиштата што нужно произлегуваат,
донесуваат слики на престрашеност, смрт, осаменост… И таа ни доближува и
едно (за некого можеби невообичаено) гледиште за војната како креатор на осаменост (а не обратно, осаменоста како креатор). Таа постојано повторува дека
војната ñ одзела сè, па не ñ останал пријател. „Нема млад човек, нема никаков
човек за мојата внатрешно разгорена војна…“ „И согорувам во некој свој молк.
Во еден затворен свет каде останав сама без никого. Тешко ми е на душата. Сè
се свело само на борбата да се преживее. Животот не носи ништо друго. Сам
човек не е човек. Сам човек венее како изгорена билка“. Таа постојано повторува
дека војната ñ одзела сè. Лирски исповедниот тон и нејзините душевни расположби на резигнација и огорченост од војната поради мирисот на смад, гнилеж,
смрт и страв, го прават овој роман слика и пресек на длабоките душевни страдања што војните ги носат и го обезвреднуваат човекот и неговиот живот како што
тоа авторот го претставува преку Благуна. Таа сепак не отстапува и не потклекнува. Нејзината женска жилавост, а дополнително и историскиот багаж што го
понела од своите предци, ја определуваат како хероина која точно знае кон што
оди, која е нејзината цел и како да ја постигне. Таа точно знае што треба, иако е
свесна дека исходот на успех не е во нејзини раце. Упорно дејствува и се вложува целосно и физички и ментално и емотивно. А емоциите се резултат на постап80
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ното разгорување на човечкото, а подоцна и на женското во неа. Тоа е таа посветеност на животот (од животот) во кој нашата млада нараторка настојува со сите
сили да успее да се врати и да зацврсти животот. Нејзиното одење во пештерата,
грижата за ранетиот туѓинец, треперењето и возбудата, го прават овој текст лирски топол, напнат, неизвесен, та затоа и возбудлив што секако е резултат на
умешноста на авторот, уметничката фикција да ја креира на начин кој е повпечатлив и од самиот живот… Понатаму, сета посветеност на Благуна на оздравувањето на Рене, а подоцна и на љубовта кон него, е во континуитет, една топла
воено-љубовна не приказна, а драма која го држи читателот закован за страниците, до последен момент, за на крај да се доживее поразот на суровата реалност
што ја донесува војната, смртта. Воената љубовна приказна помеѓу нашата девојка и туѓиот војник (Французинот Рене), е налик на многу слични во такви услови. Специфичноста е што девојката ја разгрнува пред нас својата интима, зборувајќи ни за љубов која тече и покрај сиот гареж и која ја враќа надежта и ја навестува и довикува верата. Нејзината душа е допрена од: „…срцето целосно ми
се исполнуваше со меко задоволство“. И пак нагласуваме: токму овде, на средината од романов, авторот ја постигнува таа кулминација на поларитет помеѓу
војната и мирот, домовноста и туѓината, машката смиреност и женскиот неспокој, кои течат од самиот почеток кога едниот почнува спокојно и смирено, другиот немирно и возбудливо, за во средината нивниот интензитет да се изедначи
и да се (до)каже дека тоа се фази кои нужно мора да се изживеат на одредена
возраст кога се зрее низ битките со (и за) животот. Женската приказна не е приказна на пасивно гледање од страна, иако е за очекување такво нешто. И не е
приказна за профаното гледање на женскоста како послаба страна на човековото
егзистирање. Тоа е приказна на движење во динамична цик-цак линија, на бегање и враќање, набиена густо до експлозија (и буквално), до распрсок. Машката
пак е континуирано и свесно убрзување, нагорно, со финансиски триумф и како
опомена и како прашање каде е животот. Таа, машката приказна е жестоко нурнување во самата срцевина на таа борба со животното наречено живот… иако
машката е приказна на пресметка со суровоста на и за профитот и најневозможните предизвици за победа на поединецот и човекот над природата и создаденото од човекот. Тоа е своевидна војна, не само битка на поединецот со општото
што го опкружува. И за да се успее, за да се победи себеси во себе, нужни се
натприродни напори, нужно е да се биде наполно празен: „Бев наполно празен.
А мислата ми беше замрзната.“ Женската приказна пак, е нурнување во самиот
(и буквален) оган на опстанокот и огновите како метафора на обновите… И женската приказна е таа која ги „фаќа“ сите финеси на тој оган, сите ситни детали
што носат поинакви состојби, а со тоа и доживувања и размисли: „Кога ќе накачеа горе, татнежите позасилено одекнуваа. Кога ќе накачеа горе, фурната на
огновите позасилено разгоруваше. Кога ќе накачеа горе, светот остануваше
покус за толку млади“. И што да се каже? Низ овие три реченици, авторот постигнува градација на состојбата со само една синтагма која во последната реченица ја отсликува најстрашната улога на војната-рушителка, големата уста што
голта млади животи. И не е случајно што пак овде доаѓа до израз мајсторството
на авторот да ги доведе на исто место војната и љубовта, на средината, за оттука
да почне раслојувањето или подобро растоката на љубов и на војна и нивниот
натпревар која ќе победи. А на другата страна од светот, умните создаваат, се
борат со природата и профитираат. Не само материјално-финансиски… Профи81
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тираат на духовно сознајлив план, настојувајќи да се издигнат себеси над себе,
над суровоста и бизнисот, да останат во суштина и луѓе, не само роботи за профит. А војната е дом на јавачите на апокалипсата и нејзини жители се сеништата
од Титовото напред на Назор…
Рене, ранетиот туѓински војник, кому му се посветува девојката, се крепи од присуството на љубовта: „Јас со твоето присуство, го убивам гладот“. И
токму гладот и нагонот за опстанок и личен и општ, ја ставаат нашата хероина
во опасност, та се чини дека се однесува непромислено вмешувајќи се меѓу војниците, влегувајќи и излегувајќи од пештерата преплашена, напната, будна со
сите сетила (особено слухот и видот) изострени до болка. Гладот, напнатоста и
жедта за живот ñ носат халуцинации… Но сепак, таа е една исклучително ментално здрава и силна личност, свесна за сè што се случува околу неа. Таа му ги
објаснува на својот штитеник Рене, македонските состојби таму и тогаш, кога:
„Дали знаеш дека ние таму се бориме едни против други и гинеме едни од други,
приморани на тоа? И таму на Кајмакчалан се моите брождани. Си пукаат и се
убиваат, поделени на две страни, и тие ќе решат чија ќе биде победата. Но
нивна не, зашто тие имаат само пораз, таму се земени само да загинат, а не
да слават. Друг ќе слави од нивната смрт“. Токму така: од нивната смрт. А таа
е свесна дека: „…сите ќе изгинете штом незапирно се пука“. И ја боли неа смртта, независно што станува збор за туѓинец. Во сржта на романот сепак се јавува
човечкото како допирлива димензија, независно што станува збор за воено време. Независно од тоа, таа му е посветена целосно нему, на љубовта всушност, а
тој ñ е приврзан нејзе, всушност на животот. Силата на човечкото во неа ја држи
и ñ наместува ореол од светлина како одличје за зачувувањето на присебноста,
резонирањето и посветеноста. Тие свети честички во барутен, гарежен амбиент,
прават да блеска пред нас и во нас најчовечкото наше (што деновиве повторно
станува актуелно). Кајмакчалан, македонската Голгота (во одреден период) „се
врати со својот татнеж, посилен од секогаш“, таа „… претрчува(в) по ридиштата да го истрош(ам)и немирот што ме (ја) обзема(ше)“. Таа е во постојано
движење меѓу љубовта кон човекот што ñ го растреперил срцето и е во неволја и
помеѓу љубовта кон ближните кои исто така се во неволја (и поголема). Нејзиниот ум е растрган помеѓу Рене, братот, дедо ñ, а не запира… Неа ја раководи
размислата на сите разумни сонародници, слично на дедо ñ кој говорејќи за борбата меѓу комитите, вели: „…беше друго, беше наша борба и не го жалевме животот, не се плашевме од смртта, се боревме за себе. Тогаш во човека надоаѓа
голема сила, навлегуваш во оганот со верба дека со раце ќе го згаснеш и нема да
те опече зашто имаш голема цел: да го смениш текот на вековите во кои си
бил подјармен. Те понижувале и омаловажувале, сето човечко ти го газеле“. И
разумот осветлува една непроменлива вистина за опстанокот и моралните норми, за долгот и обврските, за човечкото во човекот: „А човек без човечното не
може… тогаш пукнува нешто во тебе, повеќе не се може вака, викаш што им
оставаш на децата во наследство, што вредност си самиот ако и тие останат понижувани… И имаш сила, имаш цел, имаш голема волја со јасен видик“.
Слично на Јон и брат му од Пиреј на П.М. Андреевски и овде имаме ситуација
кога роднините (задоени од иста мајка, Мраморни и Дане) се од две спротивни
страни на фронтот и може да се случи еден друг да се убијат. Овде авторот разгрнува страници за мотивацијата и целта при војувањето, сликајќи ја многу прецизно, како доживеано лично искуство, со дарба која го нагласува човечкото
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пројавено каузално, со суптилни нишки образложено и насликано како единствено можно. „Тешко е тоа војување кога нишанот не ти го води љубовта и не
ти го насочува омразата. Друго е да те води љубовта кон целта што си ја поставил, а да те насочува омразата кон тој што ти ограбил сè и те згазнал…“
„… нашата земја ја одбрале за огниште…“ Нашата нараторка го знае сето ова
што нејзиниот искусен дедо ñ го кажува, а таа само за надежта се фаќа, зашто е
само човек и е млада, вљубена и жел(д)на за живот: „А јас чекав да се вратат
живи. Само така може да се продолжи и мојот живот“. И ечат страниците од
прашалници од секаков вид… А и заклучоците за мотивите на Македонците во
туѓите војни: „Тоа е најтешкото војување зашто мислата никаква цел не му ја
води. Само му е тешко што е фрлен таму против своја волја…“. И ги крепи само надежта, но не во некои конкретни решенија туку во верата како единствен
излез кога нема друго… Дури, луѓето не знаат како да се однесуваат кога прекинува фронтот. И бидејќи хаосот станува понагласен, слично на брод што тоне,
сите сакаат да го напуштат Брод, само Благуна, нашата блага болничарка, ја држи љубовта кон туѓиот војник. Ваквото нејзино однесување другите го толкуваат на единствениот можен начин: „Се штукна од умот! Да не ја погодил некој
шрапнел, ѝ ја дупнал лејката…“. Војната е состојба во која се менува менталната хемија и сè е различно кога „тагата го претоварила“, човека. Тоа е состојба кога човечкото во човекот е поразено, кога се непотребни прашања зашто „одговори не постоеја“. При тоа, нагласеното изместување на таа ментална хемија, создавањето ментален хаос преку звучни и друг вид халуцинации е во сооднос со
надворешниот хаос во просторот кој ја покажува немоќта и ништожноста на
единката…, а ја покажува и авторовата дарба за креирање хармонија на содржината со формата. Тој простор „се исполни со темна завеса зад која исчезнуваше
Брод“. А на другиот крај на светот, печалбарот е во потрага по името Брод. И
мудро, мошне дискретно, авторот ја промовира тезата за енергијата на именувањето и зборот. Да се дојде до нешто, значи треба да се тргне од зборот, од името.
На овој начин П. Д. му се поклонува на зборот. Поимот брод, го предочува како
повеќезначен при што ги спојува машкиот и женскиот принцип на една посебна
космологија (ако се има предвид постоењето на т.н Теорија на сè), при што
Б(б)род(от) е машкиот принцип, а логично, водата (и во првата космогонија) низ
која плови, е женскиот принцип. Она што во ритамот на овој роман го потцртува
индивидуалното, оригиналното говорење е кусата, динамична реченица, лишена
од претрупаност, а сепак прецизна, движлива, иако наизглед тој ритам е спокоен, смирен и сталожен. Сталожен да, но не и спокоен. И постапно водејќи ги
своите ликови кон крајот на текстов, авторот со знајба, ненаметливо, а речито,
ги „спојува“ машката и женската приказна преку ликовите, покажувајќи како едниот ја замислува интензивно до реалност, до физичка присутност саканата личност, а другиот т.е другата го сонува саканиот лик реалистички и нагласено исто
така до степен на физичка присутност. Како што романот се доближува до крајот, така напнатоста расне и овде во Брод и таму на другиот крај од светот, со
ист интензитет и му дава на делово предзнак на нужно определен исказ кога е во
прашање ваква материја за обработка. И таа напнатост ја отсликува вистината на
опстанокот во мир и во војна, од гледна точка на борец со животот и борец со
смртта, борец со водата, со текот на животот, но и со огновите кои колку и да се
метафора на уништувањето, постојат нешта кои не можат да уништат, а тоа секако е љубовта, значи животот. И додека овде, војната го убива субјектот на љу83

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

бовта олицетворен во Рене, туѓинскиот војник, таму во мирот, на другиот крај од
светот, независно од географската далечина, пронајден е Брод(от) со кој ќе се
вплови во новата, планирана стварност, во нови води со сигурен брод колку да
се заокружи посоченото. И повторно, читателот се уверува колку именувањето,
со само еден кус збор распластува содржина што опфаќа повеќезначност и со само (условно кажано) два или три лика. Лириката што како срмена нишка се провлекува низ целиот текст, при крајот се згустува и заблескува посилно, врзувајќи
ги така двете приказни, таа на Ниче од туѓина и таа на Благуна од дома, за да се
доживее болката на нашиот човек преку болката на македонската жена, натоварена да ги потпира трите ќошиња на куќата. „Брод е претворен во урнатини. И
во гробови. Но земјата не можеше да ги собере во себе сите мртви. Бевме ставени пред нишанот друг да држиме на нишан. Најголемо чудо е да го минеш тој
пекол и да останеш жив. Тоа е повеќе од среќа. Тоа е повеќе од судбина“. И
„Пеколот остануваше во душите. Душите се изгубени и лутаат низ темнината. Се бараат да се пресретнат. И мрзне крвта.“ Не значи дека на другиот
крај на светот сè е совршено. Само за потврда на рамнотежата во Универзумот,
менталната хемија се материјализира во нормален (условно кажано) живот во
кој ќе се разреши причината на коинциденциите (споменати на почетокот), а тоа
е поврзаноста на предците Благуна и Рене, преку животното поврзување во една
сосем нова средина и за двајцата, на нивните потомци Ниче и Жозефин и ќе се
потврди законот на вселената, кога нешто силно се посакува, Универзумот прави сè тоа нешто и да се оствари. На самиот крај, пред епилогот, стои: „Никогаш
не можат да бидат одвоени живите од мртвите. Тие засекогаш остануваат
заедно. И едните и другите постојано се бараат. Постојано се довикуваат.
Но… Тоа не може да се прераскаже. Премногу е сурово, пресилно прободува,
прејако живее“. Употребата на префиксот со кој се образува апсолутен суперлатив, кажува доволно, та затоа авторот не го оптоварил својот исказ непотребно… А во Брод? „Во Брод повторно, од урнатините и од купиштата камења,
се изградија куќи. И повторно се исполни со живот…“ Ова пак значи. Б(б)родот
продолжува да плови, како чамец од општиот голем брод Земјата, како што во
епилогот нè упатува авторот. Вели: „Брод. Тоа е планетата Земја која ме носи
низ Универзумот на патот…“ итн. Оној кус текст што следи, е за друга приказна што континуирано трае…
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Весна Мундишевска-Велјановска
„КРВ И РОЗА“ – МЕТАГАЛАКСИЈА НА
ВИЗУЕЛИЗАЦИИТЕ НА АСТРАЛНОСТА
(Виктор Радун Теон, „Крв и роза“, изд. „Интелекта“ – Ваљево
и „Свитак“ – Пожега, Србија, 2016 г.)
Четвртата по ред книга на Виктор Радун Теон насловена како „Крв и роза“ е возбудлив предизвик кој пред читателот раздиплува бројни визуелизации
на астралноста. Тоа е книга во која динамично се преплетуваат и пулсираат повеќе димензии на постоењето витражно осликувајќи ги своите галактики низ рефлексии на болката, непреболот, посакувањето, себебарањето, каде празнините
на очекувањата крварат како неизлечива рана или радуваат како полноцветни
рози. Глаголат словата по телото на песната како разнобојни одблесоци на капките од фонтаната на битот. Крвта е сврзното ткиво во кое се таложат седиментите на разочарувањата, каде надежите се топат во восокот од догорената свеќа
на унакажаноста на модерното време, а љубовта е множителот на парадоксите
на секојденот, но и сложен систем во кој неодминливо метаморфозира човекот и
во кој коагулира обденот.
Невообичаениот воведен дел од книгата, прологот и петте циклуси „Капки“, „Молк“, „Преплетувања“, „Одблесоци“ и „Латици“, изобилуваат со асоцијации кои предочуваат будење за да из’рти семето на неродениот ден барајќи ја
својата припадност во континуитетот на постоењето.
Стихот е јасен и експлицитен, неоптоварен и чист, неконвенционален и
непредвидлив, со заводлива емоционалност, непосредност и рационалност во
искажувањето на мислата, што ги прави песните неодоливо привлечни. Ненаметливата динамичност и симболичноста на циклусите го задржува интересот на
читателот и поттикнува љубопитност за расплеткување на промислата.
Книгата изобилува со мистичност, симболика и многузначност на елементите. Жената е Таа која е на почетокот, во средината, на крајот, онаа која маѓепсува и неодоливо привлекува, која освојува, која возвишува и стишува, Таа
чија прегратка создава мостови над бездната на животот. Со тивок шепот авторот шета по интерлудиумот на лулката на времето за откривање на метафизичката дијалектика на односите на мажот и жената, како и за растајнување на љубовта кон Жената-сфинга, жената-роза – питома и дива, роза алова, потскриена или
силно расцветана, мирисна, лековита, судбоносна, громовита, жената која како
дожд напојува и постои, жената која убива и освојува, жената која се вселува во
звукот на постоењето, која гради или пустоши таложејќи грамади.
Меѓу проекциите на жената-муза полни со желби, страст, нежност, возвишеност и вљубеност, никнуваат и простори чии прозорци гледаат во затемнетите агли на секојденот. Таму, гушејќи ја болката со раскрвавената безизлезност,
авторот неуморно „сонува дека од црвенилото никнуваат рози“. Дуваат ветрови
и се накреваат бранови сред исцрпувачкото постоење меѓу спилите на крвта и
розите. Многу дилеми висат на мостот меѓу овие два брега. Меѓу остатоците од
минатото и непознатото, расплискано клокоти Сега.
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На меѓата на недосегот стои предизвикот на равенството на егзистенцијата. Се редат отслици во кои „крлушките на денот отпаѓаат од крошните на изгубеното време“, улиците се беспаќа полни со архетипови на безличја, со врева,
тргачења и болни пулсации на вртлозите на наежените хоризонти сред кои човек
се наоѓа оставен и осамен во обидот да го надмине грчот на скичменото време.
Но, и сред таквата изобличеност, бесчувствителност и разголеност на духот на современиот човек, авторот го празнува зачетокот на инаквото раѓање и е
сведок на преобразбата на крвта во рози. Раните крварат, но се прочистуваат и
зацелуваат. Белезите кои тие ги оставаат се пулсирачка опомена и навестување
за претстојните искушувања и светлозрачни случувања. Со моќта на креацијата
црвенилото на крвта се преобликува во црвени рози. Розите во својот етеричен
процут ги збришуваат раните и радуваат. Но розите имаат и трње, па треба да се
биде внимателен во намислата за осмелување за бранување на тишината на иднината. Но, кому да се обратиме? Кому да подадеме рака, кај кого да најдеме
утеха?...
Со ваквата силна приземјеност, но и одлучност, носејќи го сознанието
дека „на некои прашања остануваме неми како метафора“, Виктор Радун Теон
свесно се фрла во немирната река на животот. Во овој скок тој не е во улога на
давеник туку авантурист кој плови по рабовите на материјалниот свет полн со
мистерии во потрага по екстазата на моментот и смислата на бесмислата, по разоткривање на насушноста на бидувањето, по расветлување на колоритноста на
опстојувањето, по пројава на Некој, на човечност и спокој.
Овој несопирлив трагач по лавиринтите на светот, во црнилото на ноќта
се препнува и паѓа, но не во безнадежност туку во исчекување на привидот на
денот што се раѓа. Час како капка дожд, час како надојдена лава, авторот нурка
во сржта на праматеријата за да најде соодветен збор и да направи исчекор. Секој збор во книгата е запис во интимниот лексикон на парадоксалните љубови,
но и довикување на нероденото, на она што допрва иде, на ослободувањето на
духот, на катарзата, на она што сакаме да биде.
Сите творби во книгата се астрални огледи позиционирани некаде меѓу
физичкиот свет и разлистоците на вселената, во пукнатините на меѓупросторот
на сегашноста и иднината.
Оваа збирка поезија играјќи по струните на егзистенцијалното со напрсток од еротизам создава симфонија на елементарноста на Светот, поврзувајќи ги
јадрото на атомот животворност со нишката насушност без која нема смисла ни
бидувањето ни битисувањето – Љубовта. Таа е крвотокот на светот. Авторот, како „симпатично отелотворување на милионитиот еон“, се поставува во центарот
на својата кружница од каде со љубов ги поздравува утрата вкопан во вселената
на внатрешното ѕвонење.
Симболиката на кругот е невидливо вткаена низ книгата. Кругот на прегратката, кругот на кратерот на вулканот, кругот кој го формира змијата која ја
гризе својата опашка, капката, сонцето, кругот на детството и зрелоста..., сите
тие се кругови на прочистувањето, на емоционалноста, спремноста, припадноста, возљубеноста..., конечно кругови на постоењето. И крајот на книгата е спојување на кругот со нејзиниот почеток. На крајот авторот поставил – зачеток! Уште едно затворање на линијата на сознанието.
Заокружувањето на орбитањето по порите на космичкото небо всушност
нè враќа на првите страници на книгата т.е. на посветата која укажува на пра86
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почетокот на сè – на судбинската, безусловна, безгранична љубов која победува
сè.
Љубовта е епицентарот на светот како ортогонална проекција на Човекот
ослободен како зрно од песокот на постоењето воздигнато од ветрот на разбудената вселена.
Во беспросторноста на таквата вселена, „Крв и роза“ е метагалаксија во
која материјата и енергијата се апсидите на конечноста и бесконечноста, а Љубовта е фокусот околу кој концентрично кружат елементите на Светот: Духот
или Бог, Огнот, Водата, Земјата и Воздухот, блескајќи во безвремена коегзистенција.
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Радован П. Цветковски
ЗА РОДОТ ЛИЧАН И ПОЕТОТ ФРАН ВАЛЕНЧИЧ
1.
Претходната година, 16-тата од овој век, од Бистрица Крањец-Миркуловска добив две нејзини книги. На општо задоволство, и двете многу интересни
и по многу нешта незаборавни и за читателот и за критичарот. Првата, „Фатаморгана“, поезија, безмалку стотина страници, осовременета по нејзиното уредување, зашто книгата ја сфаќаме и како избор со потставен научен потход со сета
онаа потребна документираност и, втората, „Јас сакам топли зраци“, двојазично
– на словенечки и на македонски јазик, во превод на Авторот Бистрица Миркуловска*.
Поетската книга „Фатаморгана“, по некоја случајност, иако во посветата
стои: „јули, 2016 година“, ја добив дури есента, токму на 3 септември истата година, на мојот 85-ти роденден, што ми причини и посебно задоволство, не само книгата како книга, туку и топлата посвета: „На почитуваниот мил пријател Радован
П. Цветковски и семејството – Секогаш со добра мисла...“ Кон тоа и назначената
мисла: „Пријателството не се купува – тоа е бесценето! Срдечно, Бистрица“.
Содржината на книгата е оформена во пет циклусни круга изделени со
фотографии, можеби и уметнички, што ќе ги насловиме по наше мислење, и стихови заокружени во строфи, во што применетите елементи во многу ја поткреваат современата опременост и приреденост како што може и умее само Миркуловска, во онаа нејзина пребирливост на компонирање на книжевното дело,
просто, да посакаш да ѝ позавидиш.
Ние, содржинското условно го назначуваме, а визуелното читателот нека
го погледа преку фотосите во книгата „Фатаморгана“ од Бистрица Миркуловска
и поетската збирка „Јас сакам топли зраци“ од Фран Валенчич. (1878-1916).
Циклусното изделување во збирката „Фатаморгана“ е покриено со фотоси и текст во стихови. Тоа наликува на посебно компонирање на книгата, покрај
зборот да види и окото. Да се призадржиме уште малку на уредувањето на книгата.
И така, секако условно, уште од првиот циклус фотосите ги нарековме
„Ретки минувачи на мостот“ и „Раце во поздрав и бел цвет“ со стиховите:
________________________
* Бистрица Миркуловска е родена во Скопје, 1930 година, далеку од Илирска Бистрица од каде
што потекнува нејзиниот род, нејзиното илирскобистричко семејство Крањец. Во Скопје завршила
Филозофски факултет – книжевност со македонски јазик и постдипломски студии од областа на
македонистиката. Работела како професор по словенечки јазик на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Била лектор по македонски и
словенечки јазик на Масариковиот универзитет во Брно, Чешка Република. Во друштвото на
писателите на македонија членува од 1971 година. Била и член на Претседателството на
Друштвото и претседател на Комисијата за активности на писателите за деца. Станува збор за
изразит автор за деца со 22 поетски книги, 6 книги раскази, сказни и бајки, како и 4 романи.
Нејзините книжевни остварувања избројуваат 33 книги заедно со книгата „Јас сакам топли зраци“,
книжевноисториско дело нагласувајќи го како „Прилог кон родот Личан (Валенчич) Крањец и во
спомен на нашиот чичко, јас би додал тука уште и поетот, Фран Валенчич и татко Марко Крањец –
со почит и љубов Бистрица Крањец – Миркуловска и Јадранка Крањец“, (стр. 2 во оваа книга) на
која Миркуловска работела преку 10 години. Носител е на 16 награди и признанија.
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„– Не се срамам
од својата старост
и од вечниот копнеж
по невозвратената
љубов – фатаморгана“.
Вториот циклус: „Поглед од зад прозорската телена мрежа“ и „Рака врз
рака“ со стиховите:
„– Твоите очи
се длабок вир... копнеам
да станам камен...“
Третата фотосна илустрација е подлабока и помисловна: „Собирање
платно“ и „Раце врз книга“ со стиховите:
„Откриј ми една твоја тајна
па макар колку мала и лесна,
јас ќе ја кријам во себе гробно –
дури да стане песна“.
Блаже Конески, „Тајна“, „Везилка“,1955.
Претпоследна илустрација: „Глава од дете во дланка“ и „Секавица“:
„Си дошол... Залезот изгрев се стори...
ноќва е болна, оф, нека ме боли –
сум ја прифатила твојата рака!“
И, последната циклусна целинка: „Старечки раце врз лицето“ и „Рака во
старечка рака“ со стиховите:
„Ако имаш нешто недоречено,
нешто што те притиска и пече,
закопај го во длабока тишина –
тишината сама ќе рече!“
Ацо Шопов, „Слеј се со тишината“, 1955.
Корицата, пак, и она што е ставено во неа, е посебна приказна, толку
длабоко обмислена, преклопно обработена и збогатена со дел од фреската на
Микеланџело во Ватикан, која како да симболизира допир со минатото, или пак,
она помислено и дигресивно прашање дали сѐ уште се полни батериите да се фати во целост деветтата деценија, од една, и задната корица со онаа задуманост во
невремето и прашањето: Каде сега од другата страна?
И не само тоа, и не само со тоа. Корицата добива целосна избалансираност дури со стиховите на Блаже Конески од песната „Тајна“, објавена во збирката „Везилка“ (1955), од каде што почнува глобалното приредување на книгата
„Фатаморгана“ и завршува со стиховите на Ацо Шопов од песната „Во тишина“,
објавена во поетската книга „Слеј се со тишината“ (1955). Сѐ низ некоја посебна
симболика што се подразбира и разбира.
Во циклусното приредување, сосе вклопеноста и на своите стихови во
првиот, вториот и четвртиот циклус, Миркуловска целосно и успешно ја отсликува осовременената искомпонираност на приредот. Изборот за оваа поетска
книга е ставен во многу стишно книжевно сито од кој, по нашата критичка убеденост, тие се многу успешни песни низ кои говори душата на поетесата, откривајќи се како во фотографија во која, истовремено, како неа би можеле да се најдат и читателите, та и во нив да налегнат многу подлабоко и во душата и во срцето.
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Ова кратко навраќање и на книгата „Фатаморгана“, треба да се сфати како нешто што не можеше да биде изоставено. Потставено како аманет за сосема
да се сфати и така во преодот на нејзиното научно дело „Јас сакам топли зраци“.
2.
Втората книга „Јас сакам топли зраци“ („Jaz hočеm gorkih žarkov“) од
Фран Валенчич, насловена по истоимената негова песна објавена во далечната
1901 година, најпрвин во сп. „Љубљански звон“, во книгава на стр. 4, а подоцна
и во книгата „Cvieće slovenskoga pjesničtva“ („Cvječe slovenskoga pjesništva“, sabrao Dr Fran Ilešić, izdala „Matica hrvatska“, 1906, Zagreb (и во двата цитирани документи не е наведена страницата), овде во превод на Бистрица Миркуловска
(стр. 55) во истоимената книга како „Прилог кон Родот Личан / Валенчич / Крањец и во спомен на чичкото Фран Валенчич и таткото Марко Крањец – со почит
и љубов: Бистрица Миркуловска и Јадранка Крањец“, (стр. 2), толку срдечно напишано што зрачи со топлина, со топли зраци и возвишено како свој кон свој за
никогаш да не се заборави. Речено и приречено: „Во спомен – 100 години изгаснати зраци“ (V spomin – 100 letnica ugaslih žarkov), од загинувањето на Валенчич
во Првата светска војна на котата 144 на 16 септември 1916 на Фронтот на Соча.
Темата и времето на настаните сосе идејата и постигнатата цел во приредената книга како да се поставени уште со цитираните стихови од Иван Цанкар:
„Десет животи за еден
негов, ама згаснал таму
без песна и камбана
како свеќа во ветрот...“
за да го допотцрта тоа со реченото (на стр. 58): „Фран Валенчич загинал на Фронтот на Соча (кота 144) 1916 година. Виорот на Првата светска војна уништил сѐ
што останало од него.
„За време на кратките престои во Љубљана од страниците на „Љубљански звон“, вели Миркуловска, испишав сѐ што беше објавено. Можеби има уште
нешто некаде останато?! Се надевам...
Војко Челигој сѐ уште го бара либретото што го има откриено во публикацијата на Словенечкиот театарски музеј во Љубљана, 1967 година (стр.188),
Росини Џоакино Вилијам тел (...), превод Ф. Валенич“. Овде би го рекле уште и
ова: Приредила и превела Бистрица Крањц Миркуловска. Значи, во родот на
Бистрица Миркуловска, од поколение на поколение постои генот на поетот, раскажувачот, историчарот на книжевноста, јавувајќи се „без да праша“, како и „без
да каже“ каде е преостанатото, без да се понесе со себе како што е тоа со Фран
Валенчич. Но, таа е упорна, без да се откаже од понатамошните истражувања.
3.
Книгава, („Јас сакам топли зраци“), најпрвин, не се однесува само на
Фран Валенчич, туку таа има и поширока и историска и историскокнижевна
поставка, ако се гледа од научна гледна точка, а во што Миркуловска, според
концепциската поставка, целосно успеала. Покрај другото книгата е богато документирана и приредена низ богат илустративен материјал со нагласена книжевно-историска и историска нотка, односно поставка за она што е најдено и по
она што се пребарува, да остане незаборавено.
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Во посветата на книгата, покрај срдечниот поздрав, секогаш умее нешто
да потстави за да се помни. Овој пат Миркуловска пишува: „Ти го испраќам деценискиов труд за мојава далечна рода. Да не се заборави“. Сигурно сака да рече
дека во книгава се вложени над десетина години од кои повеќе е потрошено за
собирање на материјалот, отколку за приредувањето. Оној што се бави со наука
знае како се доаѓа до потребните податоци, а притоа уште и проверувањата на
нивната релевантност, зашто еден податок упатува на друг, во друга книга и од
друг автор. Ете затоа десет години истражувања. Кон сето ова, само со уште една наша напомена кон тоа. Песните се податливи и за посебно проучување и пишување од аголот на книжевната историја, но посебно и на критиката што би
можела да го оствари Миркуловска во студија прифаќајќи го и истириското. Она
до каде, се знае. За книжевната историја е важно и од каде, под чие влијание и
која литература. Јас служев војска во Випава, одма под планината Нанос и стрмната кота 1313, па кога требаше утрински горе, ја изгледував котата без да ја догледам, а потоа по неа горе, исто како што се искачувала Бистрица Миркуловска
над десетина години, собирајќи го материјалот за нејзиниот роднина Фран Валенчич, семејството и родниот крај на Родот - Илирска Бистрица. И тогаш во
Школата за резервни офицери првпат слушнав за Франц Валенчич преку пример
за фронтот на Соча во Првата светска војна по предметот тактика. И само толку.
4.
Од поезијата на Фран Валенчич пронајдени се 24 песни со кои и почнува
книгава, веќе рековме, насловена по истоимената песна „Јас сакам топли зраци“,
приредени на стр. 6 – 58, а објавени во „Љубљански звон“ во Љубљана, 1898,
1899, 1901, 1902, 1905 и две песни во („Cvječe slovenskoga pjesništva“, Загреб,
1906, („Јас сакам топли зраци“ и „Крштение“), приредени на стр. 54 и 57 во превод и на македонски јазик од Бистрица Миркуловска, кој потфат е користен и
испрактикуван и за другите текстови. Притоа, Бистрица Миркуловска конкретизирала многу веродостојни податоци, и не само во своите испишани трудови, како што е тоа во „Бистришка Долина – Трново – Снежник“ (стр. 61-70), користејќи податоци од Метка Јареб- Личанова, Родот на Матија Личан „Стариот Словенец“, 2004,( овде стр. 71-98); па „Прилозите за родот Личан (Валенчич) Крањец“, особено оние на Војко Челигој, (овде кај Миркуловска, стр. 99-131; Географска карта на југозападниот дел од Република Словенија, некогашното Словенечко приморје, деловите во сегашните граници со новоизградениот град Нова
Горица, како и вон границите Трст, Риека, Горица; „Синот на Јосипина ЛичанВаленчич/Крањец-Фердинанд-Марко Крањец (стр.131-140) и „Спомените – траги во времето“ (поговор, стр.141-159), како и „Бистрица Крањец Миркуловска“
(Био-библиографија), стр.161-164), со кој текст завршува книгата.
Миркуловска приредила и други текстови за целосно докомплетирање на
книгата („Родот на Матија Личан, Стариот Словенец, хроника од Метка Јареб –
Личанова, објавена 2004, стр.71 – 98; па текстовите на Војко Челигој и др. стр.
98-140, меѓу кои има и ситни податоци, но важни за веродостојноста на научната
мисла, поставено во духот на народното: Не се ѕида ѕид само од големи камења,
треба и мали за прикрепување на големите. Така е тоа и кај Миркуловска во оваа
нејзина најнова книга и привлечна по вградената книжевноисториска линија.
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5.
Во откривањето и преземањето на податоци за научниот труд нема неважни, или се важни само овие. Може да се рече повеќе важни или помалку важни. Важни се сите до кои се дошло во истражувањето за соодветниот труд. Ова
мислење го дели и Миркуловска. Оттаму и нејзината успешност во оваа книга,
во оваа студија за Родот Личан и поетот Фран Валенчич.
Во таа насока важни се и фотосите, како овде кај Миркуловска, особено
оние од споменичните обележја во Бистричка Долина; важен е текстот на Метка
Јареб- Личанова, „Родот на Матија Личан „Стариот Словенец“, објавен 2004 на
160 страници,158 фотографии, 7 скенирани документи и Родовоте стебло со над
550 личности коишто потекнуваат од Родот на Јосип Личан“; важна е и песната
„На татковиот гроб“ од Драготин Кете; важен е потфатот на Антон Ашкерц, кој
ги приредил песните на Кете (1900 година); важни се исечоците од списанија,
весници и книги; важни се преводите на Бистрица Миркуловска, како што е
преводот на песната „На Соча“ од Симон Грегорчич во „Родољубиви песни“,
нејзин избор и превод во издание на „Култура“, Скопје, 1963; важни се трудовите на Војко Челигој, особено оној за Фран Валенчич, објавен во „Воен музеј –
Логатец“, (во Военоисториски зборник, 2003, стр. 21-23); важни се сите книжевно-историски и историски податоци како отслик по време и простор; но покрај
сето тоа, важни се родовите столбови за Јосип и Уршула (стр. 72), за Матија и
Марјана (стр.75), за Јосип Личан и Наталија Симотич (стр. 80), за Јосипина и
Фран Валенчич (стр. 81), за Јосипина и Фран Крањец (стр. 132) и на крајот, важна е двојазичната оствареност во книгата; важни се поетската и научната мисла;
приредувачката поставка на Бистрица Крањец Миркуловска и реномираниот издавач „Академски печат“ од Скопје, зашто ваквата поставка веродостојно документирана овозможува да се продолжат истражувањата за Фран Валенчич.
Ете, затоа е важна и значајна книгата „Јас сакам топли зраци“, насловена
по истоимената песна на Фран Валенчич.
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Златко Жоглев
КАКО ДА СЕ СОЗДАВА ЛИТЕРАТУРА И ДА СЕ ЖИВЕЕ:
студија на случај - Владимир Костов
Вовед
Овој текст е презентиран на меѓународниот научен симпозиум на тема
„Литературата – уметност на зборот или уметност на живеењето?“, одржан на 08
јули 2017 година во Битола, во организација на Битолскиот книжевен круг.
НЕКОИ СТАВОВИ НА АКАДЕМИК ВЛАДИМИР КОСТОВ ЗА
СОЗДАВАЊЕТО НА ЛИТЕРАТУРА И ЖИВЕЕЊЕТО
Да се пишува на насловената тема врз основа на сите дела на академикот
Владимир Костов, би било незамисливо голем напор и труд, што бара исто така
многу, многу време. Овој труд има многу поскромни амбиции и ќе презентира
накусо некои од ставовите на В. Костов во врска со споменатата тема, во расказот „Песна“ („РАСТ“ – списание за книжевност, уметност и култура, Битола,
бр.17/2017, стр.5-6), како и во романот „Битолијада“ (Скопје: Матица македонска, 2006). Некои од тие ставови се и негови лични ставови, а некои (преку ликовите од расказот и романот) се ставови на други автори во врска со литературата
и живеењето, а В. Костов само ги презентира, но не се изјаснува секогаш експлицитно, туку само имплицитно.
Ставовите во врска со создавањето/пишувањето поезија
За да се има појасна претстава за тоа какви се клучни ставови можат да
се сретнат во врска со пишувањто/создавањето поезија, во продолжение ќе презентираме поголем дел од расказот „Песна“.
Расказот започнува со мотото од познатиот руски поет: „Душо моја, те
продадов за песна.“ Сергеј Есенин
Предметот на инспирацијата и поетот
Според она што го изговара ликот „Едгар Алан По“ во расказот песна на
академикот Владимир Костов, неопходно е да се воспостави дистанца меѓу
предметот на инспирација и поетот, инаку тоа би можело да биде погубно за самиот поет.
…. Да се напише песна на коjа било тема, потребно е да се воспостави дистанца со предметот на инспирациjата. Ако се споиш со песната, таа, небаре струја, ќе мине низ тебе и може да те убие. Или, ако
инспирацијата е многу силна, ти песната можеш да ја убиеш. Значи,
мораш да бидеш претпазлив додека работиш на неа. Најбезбедно е,
место ти, „другиот“ во тебе да ја напише песната, твоето Alter ego.
Инаку, нема уметност, нема песна:
Со тебе е свршено, со тебе е постапено така како смртта со некој
што си го изгубил. Ќе те скамени, ќе те претвори во споменик што
ќе потсетува кој ја напишал песната и за кого е напишана. Плачи ти
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колку сакаш, море од солзи пролеј за Дулчинеа на твоето срце да ја
оживееш, но така нема да ја напишеш песната за неа. Затоа биди камен, а не срце. Или, во поснослива варијанта, биди Дон Кихот кој во
своето лудило во селанката од Тобоза ја гледаше Дамата на своето
срце. Немој да мислиш дека Беатриче на Данте била не знам што,
нешто повозвишено од селанка. Изгледала ангел во претставата на
Данте откога тој се ставил во улогата на Дон Кихот. Тоа е версифицирано и во нашата народна поезија:
„Давај ме, мила мамо, давај ме,
за тоа, мила мамо, Циганче:
Дење го гледам, мамо, Циганче,
ноќе при мене галапче!“
Така му зборуваше на Ване во една меана покрај Драгорот еден
пијаница со изглед на Едгар Алан По, небаре негова инкарнација.
Душевната криза, во која Ване се најде по смртта на Јасмина, не можеше да ја преброди. Се трудеше барем да ја контролира и да не ја
манифестира јавно пред луѓе, ама имаше моменти кога ненадејно ќе
излезеше пред неговите очи нејзиниот лик и, доживувајќи го тоа како психолошки шок, за да не избувне во плач пред домашните или
пред колегите во редакцијата, божем по потреба, ќе ја напуштеше
просторијата и ќе појде ше во тоалетот каде, стегајќи ја устата со едната рака, а грлото, до болка, со другата, ќе гргнеше во безгласен
липтеж кој, во неможноста да избие, ќе му ги расцепеше градите.
Солзите, кои ќе му потечеа обилно, на крајот ќе ја пробиеја таа стерна во него и нему ќе му олеснеше. Но помислата дека олеснувањето
е предавство на Јасмина, навреда на нејзиниот спомен, пак ќе го фрлеше во психолошка криза. Му се советуваше да оди на лекар, но
одбиваше да се лечи. Одбиваше да прима и храна. Го изгуби сонот.
Не само психички, туку и физички почна да пропаѓа.
Пишувањето песни, после загуба на сакана личност, без да се воспостави
дистанца може да го уништи поетот. Желбата да се доживее катарза преку пишувањето песни, исто така може да биде погубно за поетот, а ако не, во најмала
рака – трагикомично.
А песни пишуваше. Таа поетска активност навидум го одржуваше
во живот. Но, како наркотик, од друга страна го уништуваше зашто
песните, не само што не допринесуваа да се извлече од кризата, туку
му ја зголемуваа душевната тегоба. Во ни една од нив не успеваше да
се изрази целосно и да го искаже својот душевен бол.
Токму во тоа е твојата грешка, му велеше Алан По, што ти преку
песните сакаш да се изразиш, што сакаш преку нив да си олесниш, да
се излекуваш. Сè додека со солзи ги залеваш, тие не се песни. И камен
да си, сè додека од каменот може да се исцеди солза, песната не е песна. Преточена, треба во крвните садови на песната да потече, како
што од казанот, во кој комината врие, се лачи ладна ракија. Друг треба да плаче, товариш мој, а не ти. Кога ти, како поет, плачеш, смешен
си. Како што е жалосно беден кловнот кој, наместо публиката, самиот
се смее на сопствените смешки.
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Во романот „Битолијада“, академик В. Костов на многу места има пишувано за повеќе проблеми поврзани со создавањето литература и животот. Во продолжение ќе бидат накус презентирани некои ставови во врска со: прекините во
работата и не/ефективноста и не/ефикасноста во творештвото, пречките во работата (творењето), прашањето на изворите при создавањето литературни дела, литературата и освојувањето на светот, корисноста на литературата за авторот,
вредноста на литературните дела, зошто се пишувааат литературни дела.
Прекините во работата
Некои автори сметаат дека по многу работа, доаѓа до заситување, се нема
инспирација, па во такви ситуации е нормално и природно да се направи пауза,
која ќе му помогне на авторот да се освежи, да добие инспирација и да продолжи со обновени сили да го создава литературното дело. Во оваа смисла индикативен е ставот и на починатиот академик Петре М. Андреевски кој во врска со
пишувањето нагласува: „Пишувам само тогаш, кога не можам да не пишувам“.
Но, академикот Владимир Костов вели дека кај него тоа е обратно.
„А да направам подолгорочен прекин во работата, - се дообјасни не смеам, зашто се плашам дека во таков случај ќе ме напуштеше
чавката“ (чавката на инспирацијата!!!- З.Ж.) (Битолијада:182)
Пречките во работата
Многу автори нагласуваат дека им е неопходен мир за да можат да создаваат литературни дела. Во спротивно тие се немоќни и не се во состојба да пишуваат. Но, и во овој случај академик Владимир Костов објаснува дека за еден
литерат, не постојат такви услови, што би требало да го попречат. Напротив, во
некои случаи тие се јавуваат како дополнителна мотивација (па дури и condition
sine qua non за создавањето).
„А дали ќе може да работите во такви услови? Нема ли да ви пречат ... шумовите што ќе ги предизвикуваат градежниците.“ ...
И Хомер додека ја пишувал „Илијадата“, го слушал ѕвекотот на
оружјето со кое војувале Тројанците и Ахајците околу освојувањето
на Троја. (Битолијада:183)
Творештво, создавање - прашањето на изворите
Во врска со користењето на историски материјал како темел на своите
дела, нема делиме меѓу квалитетни автори. Имено, најголемиот дел од нив сметаат дека посебно во прозните творби (а некаде и во драмите) историскиот материјал треба да биде основа на нивната литературна градба (тука, само како пример ќе ги наведеме: Оноре де Балзак, Толстој, Достоевски, Умберто Еко, Ташко
Георгиевски, Глигор Прличев, Јордан Хаџи Константинов – Џинот, Ристо Крле,
Владо Малески, Владимир Костов и и многу други).
Нивните ставови се неподелени и околу тоа дека при создавањето на литературните дела е неопходно и многу значајно користењето како на своето лично искуство, така и искуството на своите современици.
Кон ова академик Владимир Костов додава дека е многу значајно, при
создавањето на литературни дела да се користат и Тестаментарни документи.
Но, според него, притоа е многу значајно „на ваквите материјали треба да им се
даде душа и затоа е потребно големо занаетчиско знаење“ (Битолијада:185)
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Освојување на светот со перо
Академик Владимир Костов смета дека сите литературни творци треба да
тргнат по пат на Рене Декарт, на кој во сонот му било укажано дека мечот треба
да го замени со перо. А Костов оди уште понатаму и истакнува:
„Наполеон го освои светот со меч, јас ќе го освојам со перо“ (Битолијада:189)
Корисноста (Утилитарноста)
Во однос на ползата што треба да ја има авторот од литературното дело, во
романот „Битолијада“ Владимир Костов има недвосмислено антиутилитарна позиција:
„Сметаше дека книгите се како и парите кои, ако се пуштат во пазарен обрт, се плодат...
... интересот на писателот во таа трговија е не тој да печали на
сметка на читателите, а тие на негова сметка“ (Битолијада:190)
Вредноста на литературните творби
Академикот Владимир Костов, во „Битолијада“ смета дека авторот треба
целосно да се внесе себеси при создавањето на литературното дело и тоа само
тогаш ќе има вистинска вредност. И уште повеќе:
„... само книги напишани и потпишани со сопствената крв имаат
хуманистичка вредност“ (Битолијада:190)
Зошто се пишуваат литературните дела?
Во одговорот на понапред поставеното прашање, во романот „Битолијада“
академик Владимир Костов презентира многу интересна анафорично-епифорична позиција, во која се вткаени мирот и љубовта како трајни вредности:
„Некои го пишуваат делото заради последната реченица. Други за
да ја оправдаат првата реченица. Според него, последната е ехо на
првата кое се разнесува низ просторот и времето со порака за мир и
љубов меѓу луѓето.“ (Битолијада:192).
НАМЕСТО ЕПИЛОГ – ПИСАТЕЛИТЕ КАКО ИНТЕГРАТОРИ
Всушност, писателите треба да бидат интегратори, да ги поврзуваат луѓето, државите и континентите. Во оваа смисла на отворањето на овогодинешната меѓународна книжевна манифестација „Битолски книжевни паметења“ на
07 јули 2017 година, неговата Магнифициенција, Ректорот Јордан Плевнеш раскажа многу убава анегдота за Антоан де Сент Егзипери кога бил на изложба која
Клод Моне ја имал во САД, а на која имало многу луѓе од целиот свет. Импресионираниот Сент Егзипери го запрашал славниот сликар Моне, како успева да поврзува континенти. А скромниот Моне одговорил: „Јас едноставно ги поврзувам
луѓето“.
Според мене, тоа е една од основните задачи на секој литерат и на литературното дело – да ги поврзува луѓето.
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Васил Тоциновски
ЉУБОВТА НА УГРИН ЦУТАР И МИХАЕЛА КОСАР
(Горјан Петревски, Духот на Михаела Косар, изд. Македонска реч, Скопје, 2015)
Постапката кога писателите од така именуваната литература за возрасни
преминуваат во книжевниот свет на детето и младите би рекле, е вообичаена појава. Но вистинска реткост е писателот кој целосно е посветен на малата литература да се пројави од сенката во светлината на денот, од едно до друго спротивставено творечко боиште. Безпоговорно најчитаниот и омилен автор Горјан Петревски чии романи доживуваат и по десетина изданија, по толку децении присуство во тековите и резултатите на современата македонска книжевност на читателите им го понудува својот прв роман за возрасни Духот на Михаела Косар.
Станува збор за неочекуван или поточно ненајавен творечки подвиг кој сам по
себе е интригантен. Автор кој со ништо не предупредил на еден ваков пресврт.
Добредојден секако со идејата и резултатот како човек за кого книжевното дело
се вреднува според естетските вредности и нема поделби според животното искуство на читателите. Насловот на делото луцидно упатува на потребата од негово создавање. Идејата и идеалот за човековата душа или поточно за неговиот
дух се темелите за приказната/приказните од егзистенцијата на човекот, времето
и просторот. Во макрокосмосот на цивилизацијата постојат само тој и таа. Два
брега и две стрмини. На едната е подостарениот писател Угрин Цутар и на другата страна е убавата и пожелна Михаела Косар. Можеме да речеме оти наспрема искуството и мудроста се младоста и убавината. Нивната судбина се проследува на два рамноправно користени системи на испишување. Првиот кој има
стожерно значење е дијалошката форма, а таа пак се сместува и тоа подоста комотно, како чудесен пејзаж во позлатена рамка на говорот во трето лице, во откривањето на магичните пејзажи и временски расположенија. Внатрешното и
надворешното, невидливото и видливото, духовното и материјалното создаваат
своевидна симфонија на беспрекорна комуникација и надградба. Ако тој и таа
или Јон и Велика во романот Пиреј на знаменитиот Петре М. Андреевски се отвораат како школки за бисерните кажувања од епското платно на трагедиите од
Првата светска војна и колективното македонско меморирање, тогаш писателот
и неговиот женски лик од новиот роман на Петревски се затвораат во себе и длабат во свеста и совеста за опстојбата меѓу животот и литературата.
Литературата непресушно извора и се напојува од животот. Но, таа отсекогаш била и останува нешто повеќе од самиот живот. Поставената задача ни
малку не е лесна и едноставна. Уште повеќе што неговиот и нејзиниот живот се
безутешно поврзани, а нивната судбина пак е однапред одредена. Влезот во тој и
таков имагинарен свет е опиплив и познат. Писателот бега од големиот град и
превртеното време со разочарувањата во собраќата по судбина и по перо. Од
нивниот круг исполнет со најнечовечки сметки и пресметки, интриги и поразии,
лажни автори и авторитети кои поганат се живо и мртво, делат награди и признанија, девалвираат и јавно погребуваат. Кучињата лајат оти идат лоши луѓе. И
така во куќарката во Осојница во подножјето на Модра Планина почнува новиот
живот на мудриот и истраен Цутар. Една вечер му доаѓа Михаела Косар главна97
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та јунакиња од неговиот нов роман кој веднаш по излегувањето од печат станал
книжевен хит. Може ли да им се верува на сопствените очи и уши! Како да не се
верува во приказната за љубовта како една и единствена вредност. Едно е литературата како одредена фикција, нешто друго е животот како конкретна манифестација. Оттука писателот ја мрази својата книга, ја проколнува, подобро никогаш и да не ја напишал, зашто тој и таа во романот се разделуваат. Невозможноста да се биде заедно е проклетство и од него нема бегство. Кој може да помогне на двете вљубени души кога таквиот крај го смислил и го пресудил самиот Цутар. Со право таа му забележува: Ти тоа го правиш само според својата
волја. Најмногу според убедувањата што си ги создал во себе со приодот кон
животот. Егзистенцијалниот апсурд меѓу реалното и иреалното, меѓу стварноста и сонот се вечен копнеж по сопствената мера. Затоа Косар му признава на
својот љубен писател оти создавајќи ја Книгата, ти ја допре вистината за животот, Угрине Цутар. Никој тоа не го може. Ти се одушевувам. Што останува
од човекот и животот. Која е мислата и смислата на распродажбата на последните остатоци од пролетта. Тоа е годината со четири годишни времиња, година како цел живот што заедно ја минуваат тој и таа. Тоа е нивниот еден и единствен
заеднички живот.
Меѓу животот и литературата Петревски ги внесува бројните цитати од
Книгата на животот и мудроста кои се вклопуваат или поточно се вградуваат во
авторовите идеи и идеали. А тие се идентични со оние на Цутар и Косер со кои
писателот го заокружува светото тројство. На прашањето од љубениот писател
дали тоа таа го предупредува, одговара: Не. Тоа го прават Поуките, триесет и
трите. Исус, пак да нагласиме, имал трисет и три кога го поминал пеколниот
пат на Голгота за да воскресне. Угрин Цутар замолча. Симболиката на триесет и трите Поуки, и без тоа му е јасна и гласна. А трисет и трите на Михаела Косар. Од каде ли е само дојдена!? И како стигнала до него? Од која вистина? Од онаа на трисет и трите целини/поглавја на романот. Фрагментарноста на
делото како поетика можеме можеме да ја следиме потоа и во внатрешните тематски целини во поглавјата кои претставуваат и можат да постојат како одвоени/посебни приказни. Вечна е борбата на спротивставените намери, кога дури и
мислата на самоубиство не му била туѓа за потоа да дојде помирување со вистината дека крај себе ја имал жената што ја сонувал во животот. Распнат на сопствениот крст свесен е оти љубовта, онаа што никогаш не ќе може целосно да се
доживее, ќе биде уште потешко да се протолкува. Затоа Цутар директно го поставува и прашањето дали таа е среќа или проклетсво! Авторот се пресметува
сам со себе. Човекот и писателот како единство се разијдуваат. Почнувам веќе
ништо да не сфаќам. Но, знам, би се откажал од Книгата која, патем, ја измислив само за да бидам во поинаков однос со себеси. Дури сега доаѓам до сознание дека не бил добар начинот што сум го избрал како да се сака и да се љуби жена. Во животот и светот нема случајности. Нештата се однапред пресметани и претскажани. Од сопствената кожа не може да побегне ни даровитиот и мудар Угрин Цутар. Според егзистенцијалистите човекот со самото раѓање е осуден да биде сам и несреќен.
Посебен квалитет на романот Духот на Михаела Косар од Горјан Петревски е јазикот. Архаичниот говор не е само потврда за можностите и за убавините на македонскиот јазик, туку е и во функција на вечната приказна за љубовта. Тој создава своевидна динамика што читателот го поведува во лавиринти98
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те на човекот, просторот и времето. Употребата на зборовите како варијанти за
одреден/конкретен израз едноставно создаваат јазична мелодичност што децидно ја потврдуваат човековата судбина меѓу можното и невозможното, копнежот
и стварноста. А во нив е борбата меѓу доброто и злото, возвишеното и ништожното до победата и поразот. Треба да се чува зборот, како да порачува Петревски, зашто се додека го имаме ги поседуваме истовремено и татковината и животот. Тој е онаа широка отворена врата во иднината. Така духот на авторот како
општествено битие со магијата на мајчиниот говор го создал духот на книжевниот лик/јунак. Како да се дојде и да се почувствува убавината на нивната љубов.
Едноставно и убаво напишан романот на Петревски повикува за прочит и носи
чувства за естетска наслада.
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Никола Кочовски
ВРЕМЕТО НА ИСПРЕВКРСТЕНИ ВЕТРИШТА И НЕМИРИТЕ НА ЕДНА
ДЛАБОКО СЕНЗУАЛНА ПОЕТСКА ДУША КАКО ДИЈАГНОСТИКА
(Панде Манојлов: „Ветровито време“, издание на „Дијалог“ - Скопје, 2015 год.)
По не толку дамнешното, забележително успешно претставување на македонскиот поет Панде Манојлов со граѓанско-патриотска поезија произлезена од современите состојби со нашиот народ и нашата земја, еве пак, уште едно навраќање
на овој поет, кој длабоко повреден од непрестанатите отпори спрема нашето постоење, е чувствено, нераздвоиво поврзан со значителните тешкотии, трновитите патишта што му се подметнуваат на овој народ, иако, во суштината, од малечок дел на
светот, но сепак предизвикуваат големи грижи и несветли мисли.
Мошне трогателно почнува книгата уште со првата, пристапна песна „Скршено огледало“ (наслов што го носи и целиот прв циклус) – лирски дијалог меѓу внуче и дедо, каде невината детска душа почувствувала дека е посегнато по светлината,
со чие што одземање запрел врутокот на радоста што му ги исполнувала деновите.
Нешто е прегазено и лошо напакостено во светот во кој што расте детето, што се доживува како непренебреглив насет, со функција на мала предигра кон поголема драматика која следува.
Веќе надоаѓаат, со страниците, елегични расположенија. На прво место две
песни за молкот, кој е, по некој парадокс, често најречовит израз за излишност, обесмисленост на постоењето на човекот кое околностите го направиле залудно. Тоа е голема празнотија набиена со осаменост, тага, сеопшто сивило, илузорност на сè и стишеност. Со молкот, ако некој го разбира, немо се исповедува душата што страда. Навистина треба да се слушне говорот на молкот, кој допира до спомените, до разочараноста, па е сплотен во единство со потиштеноста...
Обесмисленоста, како човечка тешка загуба, е мотив и во песната „Тајна“.
Тајната, самата по себе, предизвикува на чекори кон откритие. Кога таму – ништо!
Има ли потешка состојба од тоа нешто.
И читателот веќе наѕира: книга набиена со емоција до емоција. Или, многу
поточно посебно за овие песни: со сенки на емоции. Зашто, ако нивната јачина би ја
оценувале со бројки, секоја бројка, барем кај почетниве во книгата, би носела пред
себе негативен знак (–).
Па каква е таа радост од живеењето? Кај детенцето со скршеното огледало во
илјада парчиња, престанала ли уплаканоста во прегратката и иссилените утехи на
дедото?
Во песната „Магла“ поетот веќе не се варди од злокобен претсказ. Сегде наоколу ја чувствува маглата, која ја има дури до задушување. Се движиме низ неа, додека еден ден не полетаме низ неа, до конечното свое угинување. А постојат и сејачи на магла...
И во овие подмолни амбиентални компоненти, кои не значат ништо како услови за човечко и достојно живеење, доаѓа одеднаш како потрес, – што би рекле нашите многубројни приврзаници на англоманството – како шок, песната „Нема душа“, која би можела да се нарече и сопствено ропство. Прекрасна исповедна песна,
која одеднаш ќе го растресе вистинскиот, достоен читател, и покрај веќе прочитаното претходно, ќе го издигне над секаква апатија. И тука има разочарување, и тоа уш100
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те поголемо, зашто судбината наша е разочарувачка, а поетот Панде Манојлов сиот
се става во залог на вистината. Тој говори за човек од нашата средина, закопан со
сета искреност во своите идеали, обдаден со судбинска љубов во својата Татковина,
за која секогаш чува во себе возвишено место. Тој, таквиот наш патриот, наместо да
биде прифатен и помогнат, дури и посочен за пример, – е турнат на дното, дури под
дното, му ставиле „сечило од/ ’рѓосано железо на гркланот,/ полн револвер сиромаштија/ на левата страна/ до срцето“. И продолжува длабоко вознемирувачката
песна:
„Си го гледав ликот
Во огледалото на смртта,
но пред мене беше
секогаш високо,
пред мене беше Татковината!
И кога
и тоа не им помогна,
ме врзаа пред прозорецот
во занданата
да ја гледам Реката
во која истекува мојот род...“
Силно употребена прекрасна метафора, која се дополнува со наредната строфа
на песната, каде говорното лице во неа ги гледа возовите, бродовите, авионите, полни
со Македонци тргнати во неповрат. Така, всушност по неминовната логика на нештата, Манојлов, – како и некои други македонски писатели, меѓу кои и пишувачот на
овие редови – е доведен до горливата, скоро најболна тема од македонската денешнина, вчерашнина и иднина, беззапирното иселување, празнењето на Татковината, сознанија кои ќе ги видиме и во други песни на книгава, и е многу совесно од него што
така сериозно го согледал слепото, многу кусогледо побрзување на сè позначителен
дел од нашиот народ по патот по кој погрешно се барал излезот од стопанските и
економски тешкотии што подолго време го следеле нашето население.
Во песната „Подземен поток“ поетот со осуда зборува за непристапната врата
на Европа за еден народ, кој е задржуван закатанчен како во посебна одаја со многу
неизлечливи болести од минатото и многу доживеани неправди. Но тој народ (нашиот) е подземен поток и ќе стане стерна која никој не ќе може да ја затне, – та ќе
потече од неа и вода, и лава ќе потече и свое корито ќе создаде. Силна алегорија со
силна верба во иднината. Со сличен мотив е и песната „Во потрага по слободата“,
каде што под закана со прометејска казна ни се забранува да ја земене само искрата
која нам ни следува... И продолжуваат песни: со тага од незаборавни сеќавања на
разделби и заминувања од оваа земја („Мрачна ноќ“); со страв од изгаснување на семејното огниште („Страв“); тага поради заминувањето на поетовите најблиски во
Малме („Би избришал сè“); неспокој дека нити некој ќе остане на Земјава, нити некој ќе се врати, ќе нема ни напишаниве стихови кој да ги прочита („Мојата тажна
песна“).
И во циклусот „Јас и песната“ нашле место повеќе емотивни моменти од поетовиот живот, на сличен начин како и во првиот циклус, но не секогаш поврзани и
со националната судбина.
Во песната „Есенски лист“ Манојлов го мачи помислата дека ќе ги снема неговите песни, исто како да се пишувани на прашливиот пат со парченце дрво, каде
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би било достатно згазнување за да се уништат, слично како што и жолтиот есенски
лист се уништува во одот под чевелот.
Како еден пример какви претстави, односно забележувања будат во него некои навидум обични нешта што ги има во секојдневјето на луѓето, би можела да ни
послужи песната „Листовите на брезата“. Тој септемвриските листови на ова дрво
при ветер ги гледа како жолта војска која се задала во марш кон висините, исполнувајќи ги со сивост, но таа војска тргнала кон ова движење, не за да убива, туку на
своја парада. Се разбира дека поетската слика ќе стане веднаш приемчива и светло
орасположувачка за читателот. Секако, и од еднава песна, не останува незабележан
поетовиот придонес за враќање на благородноста меѓу луѓето.
Песната за својата интима во студентските години, „Го љубев Скопје“, со последните стихови, каде се спомнува Идризово и изгледите на македонството во тоа
време, добива сепак и малку пошироко значење. Покрај тоа, во посебни песни Манојлов со љубов ги опеал и Загреб и Битола на својата младост („Пак Загреб ќе ме
љуби“ и „Порти“), меѓутоа заслужува посебно одбележување „Ќе дојдам во Уфа“–
песна секако за постаро, но незаборавно доживување, полна со прекрасно филантропство и дружељубие.
На крајот на вториов циклус Манојлов поместил неколку лирски мошне издржани љубовни песни, со многу топлина и душевен полет, каква што е, впрочем, и
младоста.
Да, во двата средни циклуса на книгата, Панде Манојлов го гледаме и како
неангажиран поет. Неговото творечко внимание го задржуваат на себе низа оригинални појави, така што тој ги соопштува своите погледи, сфаќања, компарации итн.
за интересни случувања, а понекогаш и конкретно за одредени сознанија во поезијата. На пример, понекои од неговите лични доживувања на познатите поети Есенин
и Тин Ујевиќ станале инспирација за негови песни.
Така, оваа поетска книга на Панде Манојлов дејствува, некако, како негова
целосна идејна и воопшто човечка биографија. Во неа добро се чувствува дека опфаќа и сегашни, и некогашни доживувања.
Во третиот цуклус, „Птици“, тој се задржува на низа појави од секојдневјето,
кои сепак како да покажуваат дека со времето сме отишле напред, веќе живееме во
поинакво време, секако побесчувствително. Тоа го забележува поетот кај галебите
по јужните мориња, кои се алчни далеку повеќе отколку што можат да изедат, полни со желба само да уништуваат, што повеќе животи, риби. Инаку, и низ целата
книга, самиот поим ветровито време, е употребуван со значење на изложеност на
нешто или некого, или и на цел народ, на вкрстено дејство на повеќе ветрови, на
свој начин неповолни, при непостоење на успешна сила да ги спречи во зафатот да
напакостуваат, а ако можат и докрај да уништат. Природно, во такви околности на
дискутабилно целисходна одмереност и уште подискутабилна правда, и егзекуција
кога се врши, таа се врши без донесена претходна пресуда, а тоа можеби е сепак само вовед во новите, уште непознати идни зла, што поетот ги претчувствува.
Во таа неизвесна, тензична состојба, како што наоѓаме во книгата, дури и накотените глувци и стаорци спроведуваат своевидна гозба.
Во песната „Смислата на животот“ поетот забележува извесно препуштање
од многумина на речиси насилно дејствување на деструктивноста врз нас. Меѓутоа,
тој што се определува за отпор на таквата состојба, како што и поетот кажува за себе, ќе го убие Гавранот во себе „со стрела од светлина“. И навистина една пријатност паѓа в очи во песната „Гавранот“, каде дури појасно станува кажувањето со
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симболи и метафори, секако и поопфатно, отколку што би се доживеало тоа при
употреба на обични зборови!
Во четвртиот циклус, „Пред Бог да ми суди“, уште со првите песни поетот
Манојлов како да побарува каде се главните поставки и ориентири на човечката достојна, правилна животна ориентација. Тој на судниот свој ден нема да си посака
света причест за простување на своето грешење, туку чаша црвено вино, под што
како да сфаќа не празно проштавање на кривулкањата на животните патишта, туку
разбирање за специфичните животни услови во македонскиот дел на светот, каде
што нему и на сите покрај него ете им се паднало пробивањето низ забошотливи
чемрежи... Песнава е всушност помала од објаснувањево, но тоа е едно од можните
сфаќања на овој, би рекол, извесен компромисен поетски текст, кој, за тие што подобро ја познаваат Пандевата поезија, по малку како да потсетува на онаа поголема
песна „На липар“, на српскиот поет Ѓура Јакшиќ, кому многу зла му нанесле луѓето... Многу отворена, полна со вистина, е и песната „Татковинска“. Тој во душата ја
носел Македонија уште пред да стане држава, но сега, кога таа тоа е, чувствува како
небаре секојдневно да го повредуваат во неговите крвави рани, со неспокои и грижи
за нејзината иднина.
Посебно внимание заслужува песната „Ветровито време“: Во поетот постои
осуда за себеси, бездејствен, кога прашањата на опстојбата се ближат кон критичната точка, но постои осуда и кон својот народ: учен си е тој да лежи под сенката на
својот јад.
„Камбани бијат, нè будат, а ние будни не сме,
небото грми, земјата мајка во очај ни татни,
и пак, гуша за гуша братски си вадиме душа,
не гледајќи ја бездната што катаден нè голта!
Како да не мислиме ништо во ветровитото време
како да не мислиме што другите нам ни мислат
како сè да е бесмислено кога педа по педа ни земаат
и од родни куќи, од родна стреа, од своето нè бркаат!“
„Кршна песна“ е тематски блиска со претходнте. Манојлов му се обраќа на
Рацин, кој живееше во многу потемно време, а сепак пееше за мугрите, што еден
ден ќе забелеат. Сме станале како оние стомни, бардиња, многу познати на Рацина,
како од глина да сме, си напакостуваме меѓусебно, а не се замислуваме дека таа
кршливост татковината ќе ни ја запусти
„Громотиме
еден на друг,
еден против друг
громотиме,
брат против брата,
Рацине!“
Според поетовата визија, светот е пустина денес, низ која непрестајно се
вкрстуваат ветрови што дејствуваат од многу страни. А дали има макар и еден од
тие ветрови (читај: тенденции, обиди) што не носи закана за Татковината Македонија? Строфите на песната „Во бурите на пустината“ тоа го кажуваат многу јасно.
„Години/ низ пустини/ и пустински ветрови талкаме/ како камилари/ без камили/ и како сеедно да ни е/ што мислат за нас/ и денес/ во некој нов Букурешт“. А
во натамошна строфа на песната, не како кобеж, туку како нешто можно, што треба
103

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

да го имаме на ум - една мрачна, горка визија на заскитаници од овој народ, што
прашуваат во некој ан, „каде е татковината на протераните од Македонија“. Но место одговор, само тивко потшепнување дека сè уште постои бродот „Гвадалкивир“,
останат непотопен во 903-та, за со него да нè довршат нас, преостанати...
Но песната не така трпечки и рамнодушно ја завршува Манојлов:
„Затоа треба да се истрае
оваа нова букурешка бура,
овој пустински ветер,
----------------за патот да го пронајдеме,
патот
до следното востание во нас“.
Сигурно постои потреба со многу големи букви да се подвлечат двата збора:
„ВО НАС“.
А тоа би значело: многу, многу слога, љубов и свест.
И заклучок, совет на крајот на песната:
„Па свои и свесни, да го пронајдеме патот/ до следното востание во нас!“
Мошне инвентивно е склопена песната „Ликот на мојата земја“, и поетична
(особено со првата строфа), и добро промислена. Еве само неколку изрази од неа,
најкратко: „слика на рајот што се влева во утоката на душата... Планините... скришни места за востанија и војни, балкански, светски... места за мравки, градски луѓе и
глувци без глувчешки дупки... но не се прикрај... ниту новите делби и граници.“
По Гане Тодоровски, и Панде Манојлов има свој разговор со Гоце Делчев. Но
тој е посебен, своевиден, без некои искажувани задоволства, но затоа пообјективен.
Насловот сувопарен, небаре е научен трактат, но Пандевата песна е полна, колку со
историска вистина, толку и со современа реалност, која нема кому да му служи на
чест, ниту има во себе нешто пофално. Затоа што, Панде Манојлов, – а има и други
денес како него – е поет на вистината. Да, што се однесува до делото на самиот славен војвода, тој испраќал всушност „отворено писмо до светот“, кој што за него значеше поле за културен натпревар, и самиот сонуваше идеална, нова историја, но
Манојлов без стеснување му кажува дека „брат брата предаваше“ а со тоа „биографијата со векови сами си ја пишувавме“, така што и денес сонот на нашите соседи е:
„ ,Смрт а не слободаʻ за Македонците!“
А пак песната „Сети се“, при крајот на книгата, се јавува како неколку најбитни, сублимирани искази упатени до секој Македонец, особено ако е тоа млад, соочен со можноста да се одроди, да му го „перат“ мозокот. Песната е напишана силно
инспиративно, со стихови во кои е длабоко доживеана нашата судбинска битност.
Напишана е во шест, уште на прв поглед ритмички петостишија, таа ми наликува –
веројатно по допирањето до најбитното од нашата судбина – на химничната песна
„Тешкото“ на големиот Блаже Конески. Ако се сети некогаш нашиот читател дека
Земјата кружи околу својата оска, нека се сети дека со неа кружи и Македонија со
сите свои дијаспори околу својата судбина. Таа е судбина напишана во пресудата на
сите невини Македонци осудени на смрт или прогонство. И да се сети на буните и
востанијата, на доблеста на храбрите и предавствата како прокоба. Да се сети дека
некој рекол оти сме биле како тесто од трици кое секој може да го меси и дели по
желба. И да се сети на пишувачите на лажни истории и да не ја заборави дури сенката на душманот, кој секој ден се престорува, лукав во напакостувањето. И ако некој нè демне да стори од нас слуга на туѓи интереси, да не забораваме на својот ген,
и дека немаме ништо друго освен Македонија!
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„Да се замине на Запад“ е песна за култот кон парите и богатењето и кон демократијата која на тоа се засновува – за жал, често многу привлечно за наши луѓе
кои сè уште немаат поверувано дека вечниот живот е само во Татковината.
И во песната „Македонија“ Манојлов издвоил неколку сублимни црти на нашата судбина. По констатацијата дека во зборот на нашите млади нема насмевка,
туку само тага, сиромаштија и „жал за Татковината што ја губат“, сепак поблиски
од неа им стануваат европските земји, прекуокеанските... Всушност, поетот се обидува, колку да е тоа грдо, да ја искаже тешката деструктивност, изопачени, многу
жални сфаќања и погледи – на кои се препуштени, или поточно, осудени нашите
млади.
За да не се стори премногу кажување, за песната „Македонски те љубам“, секако, достатно ќе бидат и само наведени последните стихови:
„Утрото/ посветло е од ноќта!/ Љубовта/ појака/ од клетва“.// „И во ветрот/
што дува/ и европски што корне, македонски те љубам, Македонијо моја!“
Меѓутоа, и последната песна „Се плашам“, е исполнета со реален страв од некој нов бран на иселување, од авионите, бродовите, што и досега го расфрлаа нашиот народ по светот.
Веќе сме до заклучокот. Тој обично се создава пред и да му дојде времето.
Всушност, сè уште во власта на испомешаните впечатоци, немам некој специфично
формулиран, сеискажлив и сеопфатлив. Но и ако имав... Бидејќи два заклучока не
би прилегале и не би било во ред, тогаш, тоа што би било кажано на ова место би
останувало да се однесува само на деловите со актуелна, патриотска поезија. Зашто
очигледно, во таа поезија најмногу напредувал авторов за кого што беше денес
збор. Како што изданието овозможуваше да биде и доста одбележувано тоа, Панде
Манојлов ете, во таа поезија успеал да стигне до најубави вдлабочувања. Но сето
тоа е со време веќе кажано. Што би можело да се додаде уште? Единствено можеби
мислата, што ми е во главата речиси уште од пред да ги доразгледаме песните, кои
некако дојдоа која од која подоживеано напишана и затоа попотребна, со навистина
значајни соопштувања. И со вдахновено успешни поетични, уметнички решенија.
Кои што не би можело а да не се признаат како високи уметнички достигнувања.
Зашто во тоа учествувала душата на поетот, со сета своја искрена, длабоко осетена
вознемиреност. Што и му доликува на еден денешен наш граѓанин, го краси како
светла доблест. Што остана недоискажано? Да, тоа е едно мое замислување: дека е
многу веројатно оти повеќето од овие песни ќе послужат како најдобро, најценето и
најсликовито искажување и за бројни читатели. Па не ќе биде исклучено дека не
малцина од нив, читатели на повеќе од овие стихови, ќе се навраќаат, повторно да
ги препрочитуваат, и тогаш, помислувам, ќе се почувствуваат помалку тескобно и
понадежно. Зашто наспроти на проблемите кои овде неоспорно нашиот автор го
притискаат, тој е пак оптимистички поет, и тоа во читањето многу јасно ќе може да
се почувствува. Несомнено, затоа и ги објавил овие драгоцени стихови за нашата
нација.
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Даниела Андоновска-Трајковска
ОРАЊЕТО НА ЖИВОТНАТА БРАЗДА ИЛИ
ЗА ГУБЕЊЕТО НА АТРИБУЦИЈАТА:
кон Ораница од Снежана Алексиќ Станојловиќ
Сонцето ослепува од рефлексијата на жолтото како сингедоха на битисувањето. Грлото на штурецот зарипнува и се руши пред крвотокот на денот кој се
пресликува врз зрното пченица која застаната во средето го означува центарот
на универзумот. Околу него златнокосите приказни ги испреплетуваат своите јазици за да ја изградат фабулата која имплицитно се наѕира од секоја фонема од
поетскиот сочинок на Ораница. Лирското Јас се стопува на сонцето за да истече
во песната, за да исплива долж течението на реката, за да изгори без да се стори
пепел (чисто колку да се стопли и да добие енергија: По догорувањето/ Наместо пепел,/ спокојство/ да станам... - Спокојство), за да се идентификува со
класјето и со плодните гради на нивата која секојдневно го дои селанецот – работникот, но и која со невидливо длето му прави по една бразда на челото, а на
неговите раце легнува да се почине кога е изморена.
Ораница е содржател на златното кое во исто време облагородува, но и
освестува затоа што прави засеци во зениците, грее, но и пресекува, зборува
флуентно со јазикот на калливата земја и со песната на птиците, но и молчи во
никулецот кој се крие во зрното пченица. Поетското остварување на Снежана
Алексиќ Станојловиќ „Ораница“ е поема за срцето кое се простира на жолтото
платно чии краеви зборуваат на три јазици: српски, македонски и унгарски. Таа
е чист отпечаток на душата која ја спознава својата сушност преку запознавањето на прародилката и идентификувањето со нејзината материјална форма: земјата. Тоа, на некој начин како да го симболизира раѓањето (Во грчот на раѓањето/
ги допрев мугрите... – Во мугрите), но и смртта во исто време (Ја соблекувам наметката на светците/ во рацете твои,/ конечно во спокој/... да умрам... – Во
рацете твои (ја соблекувам наметката на светците)). Раѓањето како крај на смртта, а почеток на животот, а смртта како крај на животот, а почеток на смртта. Едното преминува во другото и обратно. И едното содржи почеток и крај и другото. И едното се сојузува со болката и радоста во исто време и другото. И едното
во мислите го има кругот и другото. Различни се само перспективите од кои се
набљудуваат почетоците и краевите. Зошто е тогаш/ раѓањето на новиот ден,/
кога однапред е осуден на умирање? (Бело и црно).
Ораница содржи 42 песни кои се организирани во два поетски циклуса:
Ќе се родам како зрно жито и Ако сакаш птици, биди птица. Во првиот дел
има 29 песни кои се врзуваат за зрното жито како јадро околу кое како со свилен
конец, но во исто време и со цврст конопен конец се плетат воздишките на лирското Јас кое се спознава преку вдишувањето на сувата грутка и издишувањето
на калливата земја и кое љубопитно се вслушнува во шепотот на природата –
љубовница, мајка, родилка, жена. Лирското Јас станува едно со сите овие лирски
идентитети на ораницата за да крикне и да го артикулира гласот на плодницата
која жедно го повикува орачот и сејачот и која под ѕвездите мислите свои ги архивира во коренот на зборот: Со време, ќе станам Песна вековна!/ Оти нема да
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постои збор/ кој ќе може да ме поседува/ или да ме запре... Ќе ги примам ударите/ и од нив ќе создавам живот...Чист, блескав и јасен/ Како бистро утринско
море/ Панонско... (Живот како утринско море панонско). Враќањето кон корените, љубовта кон хранителката и желбата да се стане едно со прасоздателката е
евидентна во следните стихови: ...трчам кон тебе/ твоите жедни усни да ги напојам,/ твоите плускавци и рани со мелем да ги лечам,/ да влезам длабоко и далеку/ во твоите бразди,/ да плачам и просам – за еден грст семе/ и лицете да го
тутнам во твојот скут,/ во прашината или калта, сеедно,/ зашто те сакам,
таква каква што си, оранице моја... (За еден грст семе).
Ораница зрачи со продуховеност на сетилата кои ја облагородуваат душата. Мирисот на зреењето во разнишаното јулско ветре го мами просторот на
почек и на освестување, сребреникавиот конец кој станува сведок на зачнувањето ја чува тајната за создавањето: ...на разбојот на Поезијата/ ќе ти ја исткаам
Песната,/ свечена/ за да те чува,/ да ти трае.../ И ти да траеш со неа. (Ноќеска, кога реката сребри). Со тоа, поетски се означува расплетувањето на лирскиот мотив и се укажува на неговата магиска функција: да чува, да трае, да зачува,
како амајлија која нема сон, а која го штити сонот (Не ја напуштај својата амајлија/ во калта! (Кога житото ќе полегне).
Специфично за поетскиот код на Ораница е тоа што речиси секоја песна
може да се идентификува како персонификација – предметното добива антропоморфни карактеристики и право на глас, но и како алегорија – експлицитното
укажува на имплицитното, односно дескрипцијата преминува во рефлексија, а
предметното преку конотати станува нешто друго и одеднаш сѐ добива поинаква
смисла. Персонифицирањето се огледува во оживувањето на ораницата која го
повикува орачот, својот стопан, да ја изора и да ја посее за да се стори род. Имајќи го предвид актанцијалниот модел на Греимас, може да се каже дека Ораницата како лирски субјект, поттикната од адресантот, а тоа е исконската предодреденост и желба за самореализација, но и од нејзината подготвеност да се даде себеси за повисока цел (адресатот) се стреми да оствари интимна комуникација со
орачот како објект на нејзината желба за да ја исполни смислата на своето постоење. Но, уморот и болката се јавуваат како противници на дејството СубјектОбјект на огрубените дланки/ плускавци пукаат... Пука кожа земјоделска!/ Прскаат зрна! Додека капка во море се претвора.../ Сништата стануваат звукови.../ Пороен дожд на желби на селанецот... (На Иванден). Како противници можат да се јават и незимерните часови чекање на зреењето и собирањето на плодот кој може во секој миг да биде уништен од елементарна непогода. Временските прилики можат во исто време да се јават и во улога на противник, но и во
улога на помошник. Во стиховите Ја чувствуваш ли/ под прстите/ врелината/
на моите жедни напукнати усни кои/ молат/ кои непрекинато молат/ за капка
Вода/ за капка Љубов/ за капка Вечност (Молитва за капка) можат особено да
се диференцираат адресантот – љубовта, помошникот – водата и адресатот –
вечноста и на тој начин да се оформат целосно психолошкиот и идеолошкиот
триаголник кои одговараат на прашањето за мотивираноста на дејството и за добивката и кои укажуваат на потребата да се бараат конотатите, односно да се
пребарува во молкот, во празното, во недореченото, во започнатото, а недовршеното, да се ѕирне во сржта преку отсутноста за да се портретира тајната на зреењето.
А1=исконска предодреденост
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А2=остварување повисока цел – нахранување
С=Ораницата
О=орачот
По.=временските прилики
Пр.=уморот, болката, временските прилики
Лирскиот субјект е во потрага по вистината за корењата, за запалените
полиња/ и непосеаните ниви.../ за Светосавие и православие/ за Косовците и Солунците,/ за кирилицата и бесплодната српска материца... начнувајќи ги темите за заедничкиот содржател на словенските народи, но и за тоа што се наоѓа во
пресекот на сите народи: за водениците без брашно,/ за ветерниците без ветер,.... Преку создавање на оскиморони, поетесата укажува на бесмислата на
смислата и на трагичната ситуација во која нештата ја изгубиле својата атрибуција: за сите безземјаши со земја/ за оџаците без чад/ за гробовите без крст...
(Вистина) со желба да се намести изместеното, камчето да се врати при карпата,
а означените да можат да си ја видат својата рефлексија во огледалото и да се сетат на својата првобитна состојба. Многу чести се реторичките прашања преку
кои лирскиот субјект крикнува болно за да ја искаже својата состојба на душата,
односно за да ја каже вистината за губењето на атрибуцијата и себството: Како
крикот од грлото/ да го пуштам/ кога одекот/ во грлото го враќа? (Патот без
пат).
Ако овој поетски код за ораницата кој се распостила низ целата книга и
како таков има одговорност да пренесе и номинална, но и субноминална порака
која ја препознаваме на местата каде поетесата премолчува, се подзатскрива зад
моќта на зборот за да определи повеќе значенски простори кои се идентификуваат како полисемија го погледнеме од друга перспектива, тогаш определувањето на семите ќе добие поинакви координати. Така Ораницата почнува да наликува на вљубена жена која го повикува својот сакан, а поетскиот код се доживува
како естетски знак кој зрачи со сексуалност алудирајќи на љубовна игра која во
своите реализации го има предвид целосното спојување на два ентитета кои како
сродни души ја оствариле својата цел. Преку станувањето едно, тие го достигнале совршенството бидувајќи водени од космичката енергија и од своето внатрешно чувство на припаѓање: Да те направам среќен.../ Здивот на живеењето/ сакам/ да го допрам на прстите твои, леботворечки.../ Од нив/ како од влажната
земја/ соковите на опстанувањето/ да ги пијам.../ ЦЕЛА ВО ЖИВОТОТ ДА
СТАНАМ (Ги посакувам дланките твои, селски). Таквото себепредавање во смисла на дарување е крајно несебичен чин, затоа што за возврат не очекува ништо,
односно единствената цел ѝ е да дарува и да облагороди. ...зрно жито/ да ти бидам.../ За да ме/ сееш/ меѓу прстите со допирот свој.../ ...Во возбудата твоја/
да ти растам.../ Да зреам./ Црницата да ти ја/ позлатам.../ Целата во окото
да ти влезам.../ Во жетвата, така горделив,/ да те поканам.../ Кога ќе ме пожнееш/ и со српот свој/ како со владетелски жезол/ замавнеш,/ плевелот од мене/ да го развееш,/ да ме расплевиш,/ разголиш,/ во мелница,/ така чиста и невина/ да ме однесеш,/ песната на точилото/ да ти ја отпеам.../ Нетрпелив/ да те
направам,/ брашно да ти станам... Низ сито да ме просееш...// Од мене/ Леб да
замесиш,/ на масата твоја да руменеам, да мирисам,/ во парчиња да се распукам/ и душата твоја гладна да ја нахранам...
Поетесата Алексиќ Станојловиќ, идентификувајќи се со предметот на
опејувањето и присвојувајќи го целосно гласот на прамајката, не се срами да ја
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искаже љубовта и да ја кодира на еден неповторлив начин: Ја соблекувам наметката на светците/ - новите соѕвездија да ги оѕвездам,/ - од темјанушките
опивноста да ја пијам,/ - букетите на лавандите да ги врзувам, - убавината
проста да ја создавам.../ Во рацете твои/ леботворечки... (Во рацете твои (Ја
соблекувам наметката на светците)). Но и да повика: ...кога ќе раскласи пченицата сонлива,/ сонувај ме.../ Без заблуда, без страв и срам.../ Јас ќе бидам тука, во
секое зрно.../ Разголена до срж.../ Твоја.../ Додека е Земја и Леб... (Кога ќе раскласи пченицата сонлива).
Во вториот дел со наслов Ако сакаш птици, биди птица, лирското чувство полека од желба за спојување и носталгија по минатите мигови, полека преминува во крик (Крикни ме, со Песна!/ Крикни ме/ со кожата своја,/ што ти се
расцепува во болка! (Крик)) со кој се посакува душата да се одвои од материјалното за да биде насекаде присутна, за да обедини народи, за да обедини срца, за
да обедини места, за да повика на спојување тежнеејќи кон совршенството: Дунав,/ Сава/ Морава,/ Топлица,/ Јабланица,/ Ветерница,/ Власина,/ Лепеница,/ Јелашница,/...и којзнае која уште... Со сувите стапала секоја ја газам.../ Околу
вратот ѓердан носам,/ бисер-солзи од очите мои, нанижани.../ Вардар реката
да ја пронајдам,/ Бисер-солзи во неа да истурам,/ Бреговите да ѝ ги поместам,/
кон Дунав да ја доближам.../ Во исто време да се влеат,/ кога веќе не се влеавме/ Ти и јас... (Петнаесет реки и повеќе од петнаесет). Тажното чувство и немоќта да се промени перципираното се препознава и во песната Течам во која
поетесата мошне умешно, со згуснат поетски израз повторно укажува на одземената атрибуција и поради тоа – апатија и беспомошност. И покрај тоа, песните за
птиците повикуваат на ослободување, на раширување на крилјата, на реализација, на бидување и разбудување на сушноста и остварување на нашата предодредена цел, односно на целта поради која сме на овој свет дојдени. Таа повикува на
враќање на атрибуцијата и славење на постоењето, на бестрашност и одлучност
да се истрае во мигот – сегашен и иден: Пушти ги ѕвездите/ новите соѕвездија
за тебе/ да ги ѕвездат.../ Исечи го молкот со крикот/ а потоа летот свој/ освети го со песна, досега неопеана,/ обележи го со бескрај и со силата на грлото
свое.../... во окото свое стави го небото.../ Нека се засрамат/ височините и од
сега,/ со твојот сон нека се мерат... Ако сакаш птици,/ биди птица! Не корни ги
пердувите на своите крилја,/ Изостри го својот клун/ и во мир, без совест и гадење,/ изеди ги црвите што на патот ќе ти се најдат...
Ораница содржи поетски код кој се одликува со високо ниво на мисловност, фигуративност (семантичка), но најмногу – со емоционалност која се постигнува со фигурите на повторување, со оригиналните метафори кои се зарежуваат во свеста на читателот и со тематиката која во исто време разнежнува, надразнува, радува, восхитува, предизвикува љубовни чувства, разболува, крикнува од болка, но и поттикнува, воздигнува, насочува, замислува, расплетува, заплетува, прегрнува, одгатнува, разголува, открива, истакнува,... Може да се забележи дека секој збор, секој интерпункциски знак, секој наслов исфрлен на површината, но и тоа што песните се запишани на српски, македонски и унгарски
одат во прилог на спознајната функција на поетскиот код со која се пренесува
порака на сплотување, обединување, спојување, заокружување и опстојување
под тешкиот товар на времето што нѐ носи таму некаде далеку, пред ова камче,
преку таа река или зад таа планина поради што постои опасност да заборавиме
кои сме, да не знаеме каде ни е коренот и каде треба да го посееме семето за да
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никне, за да облагороди, да залеби и за да згрее. Ораница од поетесата Снежана
Алексиќ Станојловиќ е приказна за човечкиот род и потрагата по неговиот идентитет – национален и човечки, но и оптимизмот кој зрачи и од окото на расплаканиот и од мислата на разнебитениот. За топлината на домот кој ни е во срцата,
а не во тулите, за прамајката и за односот меѓу машкиот и женскиот принцип во
природата, но од женска перспектива, за песната и нејзината моќ да прослови и
тогаш кога молчи: ...во тишината те сокривам/ во тишината траам.../ тишината ја молчам.../ На дното од Панонското море/... Тишина станувам... (Шепотење на школката).
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Славчо Ковилоски
НЕШТО НОВО ЗА АЛЕКСАНДАР III МАКЕДОНСКИ
Големиот интерес што отсекогаш го предизвикувал Александар III, македонскиот крал, во последнава деценија донесе бројни дела во македонската историографија и книжевност. Александар е главен лик во голем број песни, поеми, романи, раскази итн. За волја на вистината, неговиот лик е застапен и во голем број дела кои треба да ја пополнат празнината и од историографска гледна
точка. Така, за Александар пишуваа правници, економисти, луѓе од спортот, философи, бавчанџии, градоначалници, и сите тие ја изнесуваа својата вистина за
големиот македонски владетел.
Привлечени од неистражената антика (барем за македонски услови),
Александар го земаа како појдовна точка за понатамошните интерпретации поврзани со античка Македонија. Оттаму произлегоа бројни книги и за Филип II,
Аристотел, македонските богови, кралеви, градови, а сето тоа спакувано во „нови“ и „научни“ вистини. Овие дела се наоѓаат на рафтовите на македонските
книжарници како претставници на македонската наука за антиката, факт жален,
трагичен и смешен, бидејќи оние неколкумина истражувачи и академски потковани научници беа приморани да се натпреваруваат, односно читателите да ги
израмнуваат со многу поголемиот број ентузијасти на кои истражувањето на античкото минато им е само хоби.
На ова место ќе го прекинам овој вовед во моето планирано излагање поради две причини. Прво, бидејќи сериозниот проследувач на животот и влијанието на Александар III не треба да ги зема предвид авторите и делата од ваков
вид, и второ, бидејќи книгата предмет на мојот интерес е една од ретките македонски дела, којашто според зборовите на рецензентот Венко Андоновски, „ја
заслужува оцената – исклучително“.
Книгата „Александар III Македонски во македонската книжевност“ на
авторот Ранко Младеноски е всушност адаптирана верзија за публикување на
докторската дисертација одбранета во 2010 година на Филолошкиот факултет со
наслов „Ликот на Александар Македонски како интерактивен код на културите
во македoнската книжевност“. Во 2016 година, значи по шест години од одбраната, доработениот (и преработен) докторат на Младеноски го објави „Македоника литера“.
Книгата не претставува класична историја на животот на Александар Македонски и не разработува делови од неговиот живот, туку авторот ни дава историски увид неговиот лик во историјата „низ цела палета историски интерпретации, мистификации и други метаинтерпретации на историските податоци“. Како
што кажува и самиот наслов „во македонската книжевност“,тргувајќи од историските податоци и терминолошките супституции, Младеноски преку теоријата
доаѓа до македонскиот фолклор, македонската средновековна книжевност и македонскиот книжевен XIX, XX и XXI век. Авторот сосема на место напоменува
дека историјата е голема нарација и дека таму каде што има нарација, има и наратор. Оттука, објективноста е секогаш субјективна и подложи на различни интерпретации. Меѓутоа, историските настани што во науката се окарактеризирани
како факти (ден, месец, година) се стандардни, односно општоприфате ни. Затоа
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денес, кога доминира културолошкиот пристап на различни пробле ми и на различни полиња од општествениот и клутурен живот, се чини уште попотребно од
дообјаснување на значењето на еден таков лик каков што е Александар III.
Младеноски разработува неколку поими коишто ја докажуваат потребата
од ваквиот пристап кон историските ликови: ликот како знак, интеракција, код,
култура, постоколонијана критика, Другиот – Другоста, ориентализам, европоцентризам, дијалог – дијалогизам, мултикултурализам итн. Почнувајќи од разгледувањето на македонската античка култура, преку извесна „политизација“ на
проблемот кој што Грција го има со името Македонија, Младеноски го пронаоѓа
и анализира ликот на Александар III во рамките на антиката, за подоцна да продолжи со македонскиот фолклор. Тоа значи во: народните песни, приказни, преданија, легенди и сл. Од друга страна е поставена книжевноста, односно пишаниот збор. Во таа насока, Младеноски го проследува историјатот на средновековната „Александрида“, нејзините верзии, македонската „Александрида“,
„Претскажувањата на Голем Александар“ и расказот за Александар Македонски.
Ако средновековието е специфично по големиот број верзии на романот
за Александар, „Александрида“, македонскиот книжевен XIX век го карактеризира целосниот изблик на неговиот лик во делата на македонските преродбеници, односно на: Ѓорѓија Пулевски, Исаија Мажовски, Марко Цепенков, Григор
Прличев и др.
Во XX век веќе се исфрла романтичарската нотка од минатиот период,
па кон ликот на Александар III се пристапува доста повнимателно, и од идеолошки и од книжевен аспект. Меѓутоа, тоа не значи дека Александровиот лик е
помалку застапен од порано. Напротив, македонскиот војсководец е застапен во
романите, расказите, пеозијата и драмите. Овој тренд продолжува со уште позасилено темпо во XXI век. Со бројните табели и графикони на застапеноста на
Александар Македонски во македонската книжевност и со евидентирањето на
фолклорните творби, како и на македонските автори кои што го искористиле неговото име, Младеноски успеал да направи одличен сублимат со кој се поткрепуваат тезите изнесени во текстовниот дел на студијата.
Она што мене како книжевен историчар особено ми е важно е што конечно на едно место можеме да го проследиме развојот и употребата на ликот на
Александар Македонски во фолклорот и пишаниот збор. Констатацијата дека
Александар постојано бил и е присутен во макеоднското секојдневие ја потврдува тезата за континуитетот и традицијата на истакнување на неговото име уште
од средновековието па до денес. Тоа што во извесен период книжевниот Александар бил подзаскриен не значи дека и бил заборавен во колективната историја
на Македонецот. Овој заклучок води кон потребата за конечно расчистување со
поимите „антиквизација“, антички Македонци, денешни Македонци, Словени
итн. Сепак, бидејќи темата е друга, овој проблем ќе го оставам за разгледување
на друго место и во друго време.
На крај, може да се заклучи дека избегнувајќи ги стапиците со кои класичната историја постојано се судрува, Ранко Младеноски нуди за прочит дело
чија основа е историски лик, но (можеби) најмногу е наменето за книжевникот и
за културологот. Анализирајќи ги и синтетизирајќи го книжевниот Александар
во нашата литература, авторот на книгата „Александар III Македонски во македонската книжевност“, конечно ни нуди нешто поинакво од здодевното историографско „реоткривање“ и „интерпретирање“ на веќе добро познатите теми поврзани со големиот македонски владетел.
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Симона Петровска
АРХЕТИПОТ И СИМБОЛОТ ВО СВЕТА ПЕСНА ОД АНТЕ ПОПОВСКИ
Преку теоретските постулати на антропологијата и психоанализата во
книжевни рамки, воочив потреба од една клучна поделба на симболиката во
Света песна. Не случајно го споменав зборот симболика. Имено, таа претставува збир од „релации и толкувања кои се однесуваат на еден симбол“ (Шевалие, 7, 2005, цитирано од речн. Шелавие, Гербран). Универзалните симболи во
песната се присутни на ниво на архитекстови кои водат „дијалог“ со индивидуалните, лични симболи кои поетот ги создава преку нивно преобликување. Тоа
не е само едноставно имитирање, ами поставување на еден нов систем на значења, бидејќи во својата суштина, како знак, симболот е нешто кое упатува на
нешто друго.
Архетипот и симболот не можат да бидат разделени во толкувачкиот
процес, затоа што според моите досегашни испитувања на различните дисциплини каде што се појавуваат, архетипот и симболот секогаш се надополнуваат,
како категориско - теоретски така и творечки. Оваа проблематика го зафаќа и
творечкиот чин како таков и мене ми го определува правецот на анализата.
Архетиповите и симболите се пројавувааат во Света песна преку двата
принципа на движење: дијалектичко и циклично движење. Тие постојано и ненагласено ќе се менуваат во постојан процес на растолкување, разбирање и преиспитување на стиховите. Така, со цикличното движење како еден постојан поврзан процес ќе бидат зачнати најсуптилните и фундаментални прашањапоставени
во дихотомни чифтови и бинарни опозиции: постоење и уништување, живот и
смрт, убаво и грдо, зло и добро, и друго.
Многу често преку симболите и архетиповите, Поповски зборува токму
за тие дихотомии со чија помош нештата се придвижуваат. Но, исто така не ретко, Поповски прави уникатни споеви од симболи кои ја имаат таа функција, а се
во кореспонденција со неговите филозофско – поетски погледи.
Одгатнувањето, во контекст на рaзоткривање, препознавање, упатува на
таа толкувачка функција на ова писмо во корист на сфаќањето на светот на нештата. Затоа Поповски ги прави тие комбинации и „таинствените врски“ меѓу основните симболи како што се: коска, камен, збор, но и оние кои ги дообјаснуваат: сенка, семе, јаглен, оган, земја, светлина, пепел. (цртеж 1)
Краток приказ на елементите од цртеж 1 – Елементи лево и десно од
оската на светот од долу на горе:
Ерос

Танатос

лулка
семе
стебло
гранки
плод (семка/коска)
птица – душа
ѕвезда

лулка
коски
камен
(камена) надгробна плоча
пустина
птица – душа
ѕвезда
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Цртеж 1: Универзумот од симболи во Света песна

Во процесот на читање, разбирање и толкување на симболичките и архетипските значења во Света песна, открив определена логика според која тие
симболи и архетипови се опеани, или може да се каже насликани во поетското
дело. Велам дека е тоа толкувачки процес и според тоа мое гледиште на битијата
и собитијата кои се претставени. Фасцинацијата од стиховите во Света песна, го
достигна нивото на визуелизација или визија за една подлабока космогонија во
светот на делото. Затоа сметам дека оваа претстава е тој Универзум кој го исцртува поетот најпрво преку своето дело, а потоа и преку постојаното растајнување на поединечните елементи кои прават едно Цело. На овој цртеж се претставени симболи и архетипови кои се присутни во Света песна и кои се обидувам да
ги протолкувам.
На цртежот е претставена оската на светот, вертикалната линија која
поминува низ центарот, ги поврзува небото и земјата и стои помеѓу Ерос и Танатос. Овие два принципа познати и како создавање и уништување, живот и
смрт, раѓање и умирање, светлина и темнина се дообјаснети со дополнителни
симболи кои Поповски ги користи во поезијата. Сите прикажани елементи се наоѓаат над и под една хоризонтална линија која ја сече вертикалната. Се добиваат
четири квадранта, четири дела и симболот на христијанството - крстот. Елементите од едната и од другата страна на оската имаат насока кон неа, што значи во
неа се судираат, се соединуваат, се менуваат, се мешаат.
Оската на светот, во нејзиното симболичко претставување, често е прикажана како стебло со две гранки, во определена форма – Y, кое го претставува
дрвото на животот и стеблото на крстот
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Лево на гранката се наоѓа птица (со симболичкото значење душа) која
се издига летајќи до самите ѕвезди. На оваа гранка расте плод кој содржи коска
- семка, таа семка преку цикличното движење на нештата паѓа на земјата (во
земјата) во вид на семе и создава услови за повторно оплодување и создавање
на нов живот. Мајката Земја ги чува коските како семиња за повторно оплодување, но како што воочувам преку стиховите на Поповски, ги чува и коските кои
значат смрт, минливост на животот, од другата страна на оската. Земјата е како
лулка, како матка, како утроба. Како фетусот во матката, како новороденчето
во лулката, земјата ги чува коските кои значат меморија. Затоа беше потребно
да го илустирам гробот во земјата и надгробната камена плоча која за на век
сведочи за постоењето на човекот.
Преку симболичките и архетипските претстави на каменот, тој означува
цврстина, материја, меморија, а во стиховите на Поповски го означува и телото
(материјалноста) на битието. Затоа каменот има интимна и длабока врска со
птицата која ја означува душата на покојниот. Таа душа птицата ја издига до
ѕвездите. Затоа ѕвездите светат толку силно. Тоа се камења со душа, оѕвездени
камења.
На овој начин точките на Ерос, Танатос и центарот создадоа тријаголник. Потенцирам дека до оваа форма дојдов преку процесот на осмислување, а
не однапред.
Тријаголната форма има значење - вредно за логиката на подредувањето
на симболите во една кохерентна слика: „Симболот на тријаголникот соодветстува на бројот три, како израз на интелектуален и духовен ред: во Бога, во Космосот и во човекот, како единство меѓу небото и земјата.“ (Хол, 2003, 113) Особено важна за нас е симболиката на тријада. „[Ч]леновите на тријадата се самостојни (на пример, астролошка тријада Сонце – Месечина – Венера) (...) Тријадите ја претставуваат цикличната природа на семирот.“ Една од најчестите
тријади е „раѓање – живот - смрт“ што исто така се совпаѓа со нашата слика.
Во персиската традиција пак, „тријадата ја создаваат оган – светлина – воздух“.
(Lampić, 2000, 145)
Ваквата тријада составена од дел од архетипските основни елементи, воведува друга симболика. Имено ако елементот Земја го преземам од мојот цртеж и нему му ги придодадеме другите елементи: вода, воздух и оган, се исцртува впрочем – Печатот на Соломон кој означува „Позитивни и негативни атрибути на Создавањето.“ (Хол, 2013, 110)

Цртеж 2: Соломоновиот печат со четирите основни архетипови

Всушност доаѓам до почетната идеја - да прикажам две спротивни сили
кои взаемно се надополнуваат – Ерос и Танатос. Енергијата на создавањето ја
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подразбира и во себе ја има енергијата на уништувањето. Ќе биде воочено понатаму дека дихотомните чифтови симболи се многу присутни во Света песна.
Не случајно во мојот цртеж и во поезијата се појавува симболот на ѕвездата како висока духовна сила која се наоѓа таму горе на небото, кое пак крие големи
тајни. Исто така како книжевна преокупација и поетски мотив, во својата поезија поетот често го споменува Соломон и Соломоновата Песна над песните.
Позеде една ѕвезда од сводот небесен
и таа му беше и рима –
и акцентиран вокал, и еуфонија, и цезура.
Со неа ги римуваше сите честици
оттргнати од безобличноста,
од хаосот. Со неа се - потпишуваше.
(Поповски,2003,415)
Во цртеж 2 забележувам дека елементите: земја, вода, воздух и оган, се
надополнети со придавките: суво, ладно, влажно и топло што исто така одговараат на четирите квадранта што се формираат на цртеж 1. Да видиме што може
да се открие преку симболот на Соломоновиот печат за „сликата – поезија“ во
Света песна. Имено, тој „означува дека „[с]екоја вистинска аналогија може да
се примени обратно, како од горе така и од долу.“ Затоа аналогијата на птицата
која создава врска со каменот, е симбол на хармоничен однос на телото и душата, од една страна, а во релацијата со стеблото и гранките, означува симбол на
поврзноста на интелегенцијата, како повисока духовно и умствено ниво на свеста, со небесниот простор. Во таа смисла, овој шестоаголник е „единство на
спротивности, машко и женско, позитивно и негативно.“ Понатаму вели, „тоа е
човек загледан во својата природа“ каде ги препознаваме стиховите (Lampić,
2000, 145):
Загледан во себеси
Тој забележува уште
дека има една Рака
која владее со сите други
и не му е тешко да одгатне
дека тоа е Раката –
но не на времето
туку Неговата, Човекова Рака
која владее со сите насоки и - просторот
и само прашање е на век – два – десет
Неговата Рака
кога ќе го скроти и времето
и кога веќе нема да му се покорува
туку ќе владее со него... (Поповски, 2003, 159/160)
Во психолошкиот симболизам исто така е забележан овој симбол преку
источни медитативни ликови кои имаат геометриски дизајн и се наречени: јантри.
„Освен кругот, многу чест мотив јантра се два тријаголника кои влегуваат еден во друг (...) Традиционално, овој облик го симболизира обединувањето
на Шива и Шакти, женското и машкото божество (...) Во поглед на психолошкиот симболизам, тоа го изразува единството на спротивностите – единството на
личниот, временскиот свет на егото со неличниот, безвременски свет на неегото.
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Во крајна линија, ова единство е исполнување и цел на сите религии: тоа е единство на душата на Бог. (...) Двата тријаголника што влегуваат еден во друг (...) ја
претставуваат целокупноста на психата или јаството од која несвесното е исто
толку дел колку и свесното.“ (Јунг, 1998, 234/235)
Последната забелешка е особено важна, бидејќи често читајќи ги стиховите на Света песна читателот се најдува токму таму - помеѓу свесното и несвесното, во просторот којшто ги опфаќа и двете. Исто така и поради дообјаснувањето на симболот на јаството на кој често се навраќам кога преку стиховите се
препознава опевање на тоталитетот, на макрокосмичките енергии кои ја опфаќаат секоја помала енергија.
Литература:
1. Гербран, Ален и Шевалие, Жан. Речник на симболите: Митови, соништа,
обичаи, гестови, облици, ликови, бои, броеви. Скопје: Табернакул, 2005.
2. Јунг, Карл, Густав. Човекот и неговите симболи. Скопје: Зумпрес, 1998.
3. Lampić, Mario. Mali recnik tradicionalnih simbola. Beograd: Libreto, 2000
4. Поповски, Анте. Света песна. Куманово: Македонска ризница, Pro Littera.
2003.
5. Хол, Аделаида. Речник на значајни симболи во нивната хебрејска, паганска и
христијанска форма. Скопје: Каламус, 2013. 319 – 322.
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Ива Димовска
„ЌЕ СЕ РОДАТ СВЕТОВИ НОВИ“ –
КАЛЕИДОСКОПСКАТА КНИЖЕВНА МИСЛА НА
ВЕСНА МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА
Калеидоскопот е оптичка направа која со помош на огледала и разнобојни материјали создава множество од различни фигури, слики и впечатоци кои се
рефлектираат во бесконечно шарено море од облици. Благодарение на овие свои
карактеристики, калеидоскопот е одлична фигура за доловување на разноликоста, шареноста и неизбежната привлечност на мноштво разновидни елементи кои
иако различни, функционираат во совршен склад.
Збирката критички осврти на Весна Мундишевска-Велјановска е вистински калеидоскоп од книжевни разгледби. Поделена на две целини, соодветно насловени „Согледби“ и „Вглед“, оваа студија се состои од есеи посветени на многубројни дела на современи македонски автори, но и на поетските збирки на самата авторка. Од формална гледна точка, делата кои Мундишевска-Велјановска
ги селектира и анализира се дел од различни книжевни жанрови: иако се најзастапени поетските збирки (како оние на Милица Димитријовска-Радевска, Мирјана Стојановска, Панде Манојлов, Виктор Радун Теон, Даниела Андоновска-Трајковска, како и нејзините сопствени збирки поезија), авторката пишува и за романи („Дилко Мијалов“ на Никола Кочовски), поезија за деца („Во огледало огледалца“ на Радован П. Цветковски), збирка новели („Две устенки чај“ на Петре
Димовски). Но тематските и стилски одлики кои Мундишевска-Велјановска ги
воочува и издвојува при своите читања се оние кои ја сочинуваат кохерентноста
на оваа калеидоскопска целина.
Мундишевска-Велјановска прецизно и со особена аналитичка жар ги ситуира најпарадигматичните топоси на современата книжевност во центарот на
својата критика и поетика: комплексните прашања за идентитетот, (не)вдоменоста, татковината, себеоткривањето, односите со Другиот, родот, полот, љубовта и јазикот. Таа не само што укажува на начините на кои делата на современите
(за жал, неретко заборавени) македонски автори можат да се читаат и анализираат и од формален, но и од тематски аспект, како припадници на современата
светска книжевна сцена, туку и со оваа збирка критички осврти ги актуелизра
нивните дела. Акцентот на локалните тематики, разработени преку вниманието
кое им е доделено на искушенијата и искуствата на македонскиот народ е една
од најзначајните одлики на оваа студија. Притоа, читателот нема да се соочи со
вообичаените патетични и квази-националистички ставови толку распространети кога станува збор за анализа на македонски прашања. Напротив, Мундишевска-Велјановска ги анализира специфичните дијалекти на одбраните дела преку
призмата на универзалното, но не оттргнувајќи ги од нивните македонски корени.
Мундишевска-Велјановска зазема сличен став и кога станува збор за одликите на Женското Писмо. Одбирајќи да пишува и на тој начин и да ги промовира збирките поезија на млади македонски авторки, таа ги поставува во центарот на нејзините анализи современите тематики за женскоста, родот, телото,
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еротиката, љубовта, креативноста и пишувањето. Нејзината креативна соработка
со авторката Милица Димитријовска-Радевска и заедничката страст која и двете
ја имаат кон „долгот кон Зборот“ (34) како суштинска и неодминлива оска на поетичноста е еден од темелите на кој почива нејзината разработка на комплексните односи помеѓу родот, женскоста и чинот на создавање книжевност, а како
таква, може да се толкува и како de facto феминистички гест.
Посебното значење кое го ужива Зборот во целокупното творештво и
мисла на Мундишевска-Велјановска е очигледно доловено и преку стилот на
оваа збирка критички есеи. Анализите на различните дела можат да се читаат како своевидна поезија. Поетскиот израз кој авторката го поседува го одредува и
нејзиниот критички стил. Оттука, и самата студија, иако составена од есеи-анализи на книжевни дела, може да се чита како своевидна поетска книга. Втората
целина од студијата во која Мундишевска-Велјановска со освестена позиционираност пишува за темите кои ја одредуваат нејзината поезија и се осврнува на
нивната обработка е и продолжување на нејзиното поетеско творештво. Овој искрен и вистински вглед во сопствената поетика функционира како меѓу-жанр,
хибридна книжевна форма со која авторката ги синтетизира одликите на овие
два вида писмо.
И во овој аспект, Мундишевска-Велјановска се ситуира себеси како авторка која и на формален, но и на стилски план, е дел од мислителите на кои им
се блиски постколонијалните тематики. Особената отвореност кон прашањата за
идентитетот, татковината, домот, родот, социјалната (не)моќ, Женското писмо,
разработката на локални тематики, но и нејзиниот поетски израз ја прават дел од
оваа современа група автори.
Збирката есеи на Весна Мундишевска-Велјановска ги обединува разноликоста на книжевната критика и поезијата, локалното и универзалното, суштинското и секојдневното. На тој начин е и вистински калеидоскоп. Калеидоскоп
од кој, со зборовите на самата авторка, „ќе се родат светови нови“ (14).
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Елена Пренџова
НЕ Е ЗЛАТО СÈ ШТО СЈАЕ
– Кон филмот Златно момче (Un ragazzo d’oro) на Пупи Авати, 2014 –
– Прозорец кон италијанскиот филм, Кинотека на Македонија, март 2016 –
Златно момче (Un ragazzo d’oro) е најновото остварување на добро познатиот италијански режисер и сценарист Пупи Авати (во косценарио на Томасо
Авати) кој на јавноста ѝ е познат по четириестишест годишната присутност во
киносалите и малите екрани. Токму затоа воопшто и не е изненадување што за
овој филм на Авати им е доделена наградата за најдобро сценарио на Светскиот
филмски фестивал во Монтреал во 2014 год. И навистина, сценариски филмот е
умешно занаетски „скоцкан“, иако, според моето мислење, режисерски изгледа
некако неиновативно „тап“. Не се сомневам дека Авати свесно и намерно се одлучил за технички минималистички и медитативно наративен режисерски пристап чија едностраност и неспектакуларност еквилибриумски се надополнува со
медитеранскиот сензибилитет на сликите од кадрите на кинематограферот
Бласко Џурато – мултиколоритноста, присуството т.е. отсуството на светлината
по потреба и во функција на доминантната емоција со која филмот комуницира
со публиката. Меѓутоа, жанрот на филмот е драмска комедија, па не е ни благодарно да се очекуваат холивудски режисерски технички интервенции кои во овој
случај само би го „загадиле“ филмот. Во секој случај, нарацијата на филмот тече
праволиниски, со минимални ретро-временски нарушувања и иронично-саркастични интервенции фармацевтски прецизно дозирани и вметнати во најсоодветните „дупки“, како паузи во мелодрамата. Музиката на Рафаел Гуалаци е модерна, соодветна на мелодраматичноста на филмот, но и на медитеранската живост
на Италијаните, со благи, „заразни“ поп призвуци.
Изборот на актерската екипа на главните улоги е неочекуван, но очекувано компактен. Станува збор за звучни имиња од италијанската кинематографија: Рикардо Скамарко како Давиде Биас, „налудничавиот“ писател на реклами, неафирмиран во „попрестижните“ книжевни стилови; Кристина Капотонди
како неговата девојка со нерасчистено љубовно минато; Џована Рали како неговата мајка, а за првпат во италијански филм ја гледаме и Шерон Стоун која извонредно се вклопува во италијанскиот сензибилитет, напуштајќи го при тоа сето холивудско во себе што таа си го носи преку својата богата филмска биографија. И Скамарко, и Капотонди, и, секако, Рали со себе носат тежок филмски
„багаж“, мерен во големи двоцифрени мерни единици, временски континуирано
распоредени. Покрај техничкиот дел на филмот, нивната актерска игра на сите
заедно земена предвид, го прави филмот, кој, впрочем, трае нешто повеќе од 100
минути, „поднослив“ за гледање – поточно, временската должина на филмот се
релативизира во онаа „времето лета“. Во овој филм, актерот и актерката во главните улоги се пред нови актерски предизвици: Рикардо Скамарко да портретира
и одигра свесно налудничав талентиран писател без ниту едно објавено значајно
дело, а Шерон Стоун, како што веќе напоменав, да се вклопи во еден сосема поинаков филмски дискурс од оној кому највеќе му припаѓа во кариерата.
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Наративниот дискурс на филмот, поточно текстуалниот, сценарискиот
дискурс на филмот се движи, како што напоменав, временски праволиниски, со
минимални временски проблесоци од назад во времето (кон минатото). Филмот
како да е заглавен во сегашноста, без „визија“, ниту наговестувања за иднината.
Она што е најфасцинирачки се неколкуте очудувања, неочекувани пресврти во
следот на приказната. Тие пресврти би можеле да се читаат како каезурите на сонетот помеѓу октавата и сестетот бидејќи навистина му даваат логичко дводелно
расчелување на филмот „пред и потоа“, поточно пред и по испишувањето на ремек-делото. Имено, како што почнува филмот се добива впечаток дека безизлезната ситуација на главниот лик и нема да биде така очајна понатаму, меѓутоа начинот на кој главниот лик се извлекува од очајот е навистина изненадување – од
кариера на пишување реклами и серија неуспешни обиди кај издавачите за публикување краток книжевен жанр, писателот го испишува своето ремек дело –
долг и обемен книжевен жанр – уште еден пресврт, но под туѓо име – името на
својот скоро починат татко, со кого и не е баш во најдобар однос – уште еден
пресврт! Неговиот неверен и промискуитетен татко, за чии неверства мајката е
добро информирана, но во духот на патријархатот сè простува и премижува, успешно наоѓајќи го мирот во себе, пред својата физичка смрт смртно се заљубува
во успешна (мажена) издавачка, која, најверојатно, ја лаже дека е пред завршување на своето тајно најдобро дело, сè со цел да ѝ се доближи и да остане во нејзина близина. Спротивно на италијанската традиција која како ниедна друга западноевропска и католичка земја не го негува култот кон жената, мајката особено, наследена од култот кон Примадона, мајката на Исус, синот се поврзува кон
љубовницата, и/или (само) музата, и службено и емотивно, а меѓу нив постои и
сексуална привлечност. Од друга страна, пак, постојат и други навидум неразбирливи емоционални поврзувања меѓу ликовите. На пример, мајката се поврзува со девојката на синот која е само формално во врска со него, сегашната негова девојка има интимна врска со нејзиниот поранешен партнер, синот се чувствува „највеќе син“ на татка си по неговата смрт итн. Преку овие, нестандардни
љубовно-емотивни релации режисерот ги деконструира традиционалните семејни и другите меѓучовечки односи кои се општествено одредени.
Меѓутоа, она што мене како креативна личност највеќе ми го зграпчи
вниманието е односот на режисерот и сценаристот кон темата за релацијата меѓу
делата и авторите. Имено, како што напоменав, главниот лик, авторот, го пишува своето единствено сериозно дело, најдобро, своето ремек-дело под многу неподносливи услови за кревкоста на човековата природа. Цената што тој, не само
како автор, туку и како човек ја плаќа за своето ремек-дело, најпосле, конечно
признато е цена на продавање на душата на ѓаволот. Прво, тој го изневерува својот идентитет, тој се откажува од својот идентитет и станува – својот починат
татко – писателот и сценарист; тој не само што почнува да ги носи неговите
алишта, неговиот парфем исклучително карактеристичен за него и да изгледа на
него, туку тој и почнува да ги гради односите со својата мајка и љубовницата на
татка си како тој да е тој – таткото, а не синот. За чудо, тие двете му возвраќаат
соодветно. Потоа, тој го губи своето ментално здравје – престанува со медикаментозната терапија со цел да ја „поттикне“ имагинацијата која му е движечка
сила во пишувањето, а при тоа целосно го губи контактот со реалноста, запаѓајќи при тоа во измачувачка состојба на параноја и лудило. На крајот, тој го завр121
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шува своето ремек-дело кое навистина му е признато како ремек дело, но не под
сопственото име, туку под името на татка си, а издавачките куќи му го понудија
долгопосакуваниот однос – да го бараат за соработка, наместо тој нив да ги моли
за печатење – и сето тоа тој го „преживеа“ од дистанца – од тивката соба на лудницата, тивко и помирено (спротивно на параноичната состојба) одбивајќи го
она што сега му се нуди на дланка.
Се сложувам со гледиштето на Авати дека ремек-делата не се производ
исклучиво на генијалци, но не се сложувам со гледиштето на Авати дека генијалноста се граничи со лудило. Како креативци не смееме да им робуваме на нашите дела – доволно е да им бидеме (само) потчинети. Создавањето одлично
уметничко дело не подразбира губење на суштината на себеси, туку длабоко
проникнување во неа; ниту пак создавањето одлично уметничко дело треба да се
стави во служба на лечење сопствени фрустарции (во филмот тоа беше индицирано преку Едиповиот комплекс во врската син-татко). А и, впрочем, најчесто
ремек-делата се пишуваат во еден општествен контекст, а се признаени како такви во друг – факт што ги поврзува временските дистанци на делото преку животот и смртта на авторот. Но филмот ги „подучува“ креативните умови (ако воопшто може некој креативен ум „школски“ да се „подучи“!) дека сепак најдобро се
пишува, односно се твори за што најдобро го познаваме – сопствениот живот и
животот воопшто.
И покрај сè, Златно момче навистина дава многу поинакви перспективи
на повеќе аспекти, и животни и културолошки и креативно-уметнички. Тоа е
филм кој не е налик други. Уникатен според наративот и благопријатен според
нарацијата, Златно момче е навистина a must на филмската листа на филмоманите.
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Панде Манојлов
ЧЕТИРИЕСЕТ ГОДИНИ ТВОРЕЧКИ УСПЕСИ
Со самата појава на ликовната група „77“ во 1977 година се наѕира и
нивната порака за многу посмел и многу посовремен пристап во откривањето на
нови можности во ликовниот пристап и на полето на тематската и на колористичката ангажираност, се разбира, кај секој од нив со посебен ликовен израз
во зависност од ликовниот афинитет. Тие смело ги прифатија новите стремежи
во ликовното творештво, надминувајќи го традиционалното со свеж израз на поинаков светоглед, со поинакви и посовремени асоцијативни елементи.
Секој член од оваа елитна ликовна група има свое видување, нуди свој
специфичен ликовен репертоар со проверени и докажани ликовни вредности со
посебен и особен израз, естетика, ликовна индивидуалност, ангажираност и дијаметрално различни творечки инспирации. И кај секој од нив, индивидуалниот
ликовен егзистенцијализам е различно сфатен и никој никому не нуди правец и
стил, зашто и правецот и стилот се само индивидуален и израз и одраз на платното поставено на сопствениот штафелај и секој слободен во својата имагинација и сопствената креативна идеја и визија.
Димитар Кочевски - Мичо влезе во лавиринтот на ликовната уметност,
надевајќи се дека ќе го најде излезот. И сèуште го бара во сè понови и понови
истражувања на своите сликарски платна со совршени ликовни вредности. Слободните колористички решенија се отсјај на апстрактното и имагинарното, а
просторот на сликата добива белег на прекрасни, складни и препознатливи повеќедимензионални форми. Често површините на платната биле обоени во црвено
и сино, но, како автор останува безнадежно вљубен во виолетовото и фигурите
издвоени со контурни линии на неговите платна се лирски и топли со скриена
метафора во себе. Создаде повеќе циклуси на слики со антологиска вредност меѓу кои би ги издвоил циклусите: „Медитација“, „Птици“, „Лирска апстракција„ и
„Ангели – Феникси“.
Свето Манев стамен сликар кој како мотив во своето повеќедецениско
творештво го има човекот, коњот и кентаурот за со бојата и цртежот проникне
длабоко во фигурата и просторот со сиот анатомски отслик на невидливото.
Препознатлив по претставувањето на човечкото тело како објект, или коњот,
или, поточно речено, претставување на она што не е претпоставливо. И во тоа
претставување да бликне мистиката и магијата на заносното со сите телесни грчеви или психички доживувања потикнати од невидливите тајни на скриеното
во телото како битие во кое е сокриен универзимот на чувствата. „Коњи“, „Кентаури“, „Човек - средство и цел“, масло на платно, акрилик на хартија каширана
на платно и сето тоа врамено во колоритот на визуелниот восхит и врвно мајсторство на уметникот.
Илија Кочовски е ликовен уметник со значајни дострели во современата македонска ликовна сцена во областа на сликарството, графиката, цртежот,
пастелот, графики на рачно правената хартија... Класичен и модерен истовреме123
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но, филозоф и неуморен следач на современото, разоткривајќи притоа многу тајни на скриените убавини на неговиот префинет ликовен дискурс. Во неговите
ликовни дела се спојува реалното и иреалното како и фантастиката со сето одбрано и совршено понирање во психологијата на универзимот. Неговите слики
со препознатлив колорит и мајсторија во изработката се загонетки кои во себе
кријат уште позагонетни класично заносни а истовремено - современи ликовни
платна на заносот.
Се појавија како нова ликовна авангарда не само во ликовниот живот на
Битола туку и многу пошироко, за нивната уметничка ликовна дејност да почне
да блеска во просторот и низ времето и да трае полни четириесет години.
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Драган Најденовски „Предел 2016“
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Жарко Милениќ (Босна и Херцеговина)

Žarko Milenić

Жарко Милениќ (Брчко 1961) има објавено триесет книги проза, поезија, литературна критика. Наградуван е за песни, раскази, драми, есеи и превод. Книгите му се преведени на неколку јазици. Неговите драми се изведувани во театрите во Босна и Херцеговина. Главен уредник е на списанието за литература "Ријеч" и уредник на изданијата
на Книжевниот клуб Брчко дистрикт на БиХ. Превел триесетина книги од руски, украински, бугарски, македонски, словенечки и англиски јазик. Сега живее во Москва како магистрант по компаративистика.

ВЕЧЕРА
Таа седмица работеше втора смена. Беше вработена како учителка во едно
основно училиште.
Вечерата на нејзината мајка беше готова во осум. Секого нудела та како не
би и мене. Својот единствен зет.
Не, реков. Ќе ја причекам нејзината ќерка. Таа ќе дојде во девет. Заедно ќе
вечераме. Како и секогаш. Тоа што го зготвила нејзината мајка. Нејзината ќерка
никогаш не готви. И зошто, кога ја има мајка си? Таа секогаш се враќа уморна
по тричасовното седење во одделението. Преуморна, вели. Доаѓа, вечера и оди
на спиење. Со мене во францускиот кревет. Без желба да ја соблече ноќницата.
Но, тештата и натаму ме наговара да вечерам со неа и нејзиниот сопруг.
И попуштив.
Што мислела? Дека сум гладен? И бев.
Дека ќе можам по еден час повторно да јадам друга вечера? Дека првата ќе
ја премолчам?
Да знаев дека мојата жена ќе побесне, би лажел. Би јадел. Со сила. Макар
и да повратев. Има и полоши работи.
Пунац ѝ се развика на својата сопруга. Тие двајцата брзо седнаа во својот
автомобил и се одвезоа во станот во кој доаѓаа за викенд. Не беше викенд. Нè
оставија сами.
Ме бркаше од куќата. Од нејзината куќа. Вистинските сопственици
всушност беа нејзините родители. Но таа е нивна ќерка. Таа ќе ја наследи куќата
која и за време на нивниот живот ја смета за своја.
Посакав да заминам. Да се вратам. Кај своите родители. Мојот тест пред
венчавката во шега рече дека јас ќе се вратам кај мама. Зошто токму кај мама?
Не го прашав.
Таа опцу. Ако тоа можеше да се нарече пцуење. Мама ти безобразна!
Всушност го изостави безобразниот глагол.
Никогаш не пцуела. Не дозволуваше ниту јас да пцујам.
Излегов. Во ходникот. Ја гледав својата јакна на закачалката. Не, јакната
не беше моја. Ми ја купи мојата жена.
А другата? И неа таа ми ја купи.
Панталоните на мене беа машки. Ги купи женска рака.
Кошулата, исто така.
Дури и поткошулата. И гаќите.
Не ја облеков јакната.
Ги собув панталоните оваа зимска вечер.
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Потоа и поткошулата. И гаќите.
Зошто не излезе? Зошто не гледа што работи нејзиниот полуден маж?
Стоев во ходникот. Се тресев.
Дали сега врне снег и на покривот од куќата на моите родители?
Се спуштив на непокриениот под.
Таа ќе ја отвори вратата. Да ме праша што правам овде.
Нека праша. Ништо нема да ѝ речам. Ништо да ѝ одговорам.
Нека вика. Ниту прв, ниту последен пат.
Ќе бидам глув.
Не, не сум глув. Само на едно ќе влезе, на друго ќе излезе. Како што им се
случува на мажите кои ги слушаат жените. Ги слушаат, а нема да ги чујат.
Зошто јас би слушал? Кога таа ме слушала мене?
Таа е уморна. Преуморна. Спие со заслужен сон. Со сон на праведник. Во
својот кревет. Под својата постелнина. Спие и зад својата врата не ме слуша мене кој плачам.
Превод од српски на македонски јазик:
Петре Димовски
Билјана Миловановиќ Живак (Србија)

Biljana Milovanović Živak

Билјана Миловановиќ Живак родена е во 1972 г. во Пожаревац (Србија). Во Белград 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 преведувани се на повеќе странски јазици. Држи часови по Креативно пишување, работи во
образование и се занимава со уредништво и приредување на изданија.

МИЛОШЕВИТЕ ЦРЕШИ
(на Црњански)
Набрав камен, од далматинска гранка во Смоквица,
Во пролет, кога цветаа цреши; камен набрав.
Се поткренав на прсти, да го помилувам, благо, со раката
Камениот свод, во куќата на заборавениот поет Канавелич,
Во викендичката на Корчула, во селото Смоквица. И каменот се
Срона, и падна, ми падна во дланката сам, во форма на млада
Месечина; и се затвори беззабата уста на разрушениот свод.
Не можам да го вратам, како што не може да се врати заб
Во вилица. Тука нека остане. Тука нека останам. Милошевите
цреши имаат вкус на смоква, Јадранското море ги носи
Брановите од Суматра. Сите места на светот се исти, и сите мориња.
Бидејќи островот е остров, а цветот е цвет, црешата е цреша.
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А секоја цреша мириса само додека цвета; не сакам да
ги гризам црвените плодови што капат, сакам да ги гледам.
Куклата која ќе ја чешла мојата ќерка ќе ги има Видините очи.
Набрав камен од корчуланска гранка во Смоквица,
Во пролетта, кога цветаа црешите, дојдов за да останам.
ЖЕНСКИ ТАЈНИ
Никогаш не сум држела харпун, ни јаже,
Ни пиштол, бајонет, митралез, пушка.
Само нож кога чистам зеленчук, а риба
Никогаш не сум расекла, ни сум спремала
Ни сум јадела. Како би можела да ги знам тајните на
Дното? Ни птица никогаш не сум ранела
Не сум убила, ни готвела, како тогаш
би ги знаела тајните на Небото? Ни зајак, ни лисица,
Ни срца ни елен, ни свиња, ни куче!
Како тогаш би ги знаела тајните на Копното?
Не верувам во Амазонките со војнички бои
Ни во мажите (о, зар тоа воопшто би било можно)
Кои ги држеле во кафези само за приплод,
Не верувам дека ја сечеле, заради лакот и стрелите,
Десната дојка и дека владееле со тајните на врвното задоволство!
Не ме гледај со тие наивни очи, не моли,
Не се поклонувај и не испитувај напразно. Ти си тој
Кој ги има одговорите, забораваш дека сум ребро.
Превод од српски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
Снежана Алексиќ Станојловиќ (Србија)

Snežana Aleksić Stanojlović

Снежана Алексиќ Станојловиќ родена е во 1962 г. во Белград. Се школувала во
Хрватска, Македонија и Србија. Дипломирала во Сомбор (Србија) на Педагошкиот факултет, а во Грац (Австрија) на Академијата за заштита на животните. Работи како професор по одделенска настава во Нови Сад. Пишува поезија, есеи, книжевни рецензии,
патописи и информативни текстови. За поетската книга „Ода за Орфеј“, на „Струшките
вечери на поезијата“ ја доби наградата за најдобра книга објавена на македонски јазик
надвор од границите на Македонија. Оваа и книгата „Побарај ме“ 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 30-тина меѓународни зборници на поезија 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 јазик. Преведува и македонски автори на српски јазик.
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AKO САКАШ ПТИЦИ
Aко сакаш птици,
биди птица,
не го плети кафезот на своите желби...
Пушти ги ѕвездите
новите соѕвездија за тебе
да ги ѕвездат…
Исечи го молкот со крикот
a потоа летот свој
oсвети го со песна, досегa неопеана,
oбележи го со бескрај и со силата на грлото свое...
Со прстенот
единствено слободата нека те прстенува…
Oблаците не ги кини во парчиња,
во окото свое стави го небото
над Повардарието
и не го чекај самракот...
На пасторалите вознесенски,
во просечноста спакувани,
просечните се радуваат…
Нив остави им
Семки и трошки…
Нека се засрамат
височините и од сега,
со твојот сон нека се мерат…
Aко сакаш птици,
биди птица!
Не корни ги пердувите на своите крилја,
Изостри го својот клун
и во мир, без совест и гадење,
изеди ги црвите
што на патот ќе ти се најдат…
БEЛО И ЦРНО
Светлината
со мрак ја покриваш...
Искрите
во темнина ги гаснеш...
Небото
за земја го менуваш...
Го отфрлаш летот
избираш заринкување...
Кон височините не копнееш,
се стремиш кон длабочина...
Побрзо паѓаш,
отколку, растеш...
Синкавата пајажина
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со срп ја сечеш...
Копнееш по плодови
А цветовите со мраз ги даруваш...
Секоја пролет
ја заесенуваш...
Допирот
со недопир го допираш...
Зборот во грло го враќаш,
со молчење го крунисуваш...
Песната
со молк ја испраќаш...
Белото,
со црно го премачкуваш...
Зошто е тогаш
раѓањето на новиот ден,
кога однапред е осуден на умирање?

Искра Пенева (Србија)

Iskra Peneva

Искра Пенева е родена 1980 г. во Белград, каде што живее и работи. Дипломирала
на Математичкиот факултет. Поезија објавува во периодиката и книжевни списанија во
Србија и странство. Песните ѝ се преведени и објавени на повеќе светски јазици. Застапена е во повеќе антологиски избори на српската и македонската литература.
Автор е на збирките поезија: „Кутија со девет страни” (2002), „Оган и пеперуга”
(2004), „Патеви после” (2006, коавторска поетска книга) и „Некаде помеѓу” (2015).
Добитничка е на повеќе признанија и награди. Стихозбирката „Некаде помеѓу” во
2016 г. ја доби наградата „Стојан Христов” за најдобра поетска книга од дијаспората што
се доделува во рамките на Струшките вечери на поезијата. Соработник е на ревијата
„Македонска виделина”. Преведува од македонски на српски и обратно. Член е на Здружението на писателите на Србија и на Здружението на новинарите на Србија.

МАРИОНЕТИ
Пред да влезат туѓи гласови
Низ портата на внатрешниот простор
Прозборува сонот
Врзуваш кукли-марионети
Ги затегаш нишките на крстолики летвички
Струните не се долги
Зашто висината доаѓа од мислата
Но со тргачењата на трупот
Со зголемувањето на амплитудата
Телото ослободено од врзивото
За миг светнува нагоре
И лесно ја допира земјата
Законите на движењето ги испишува слободата
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КУТИИ
Имам повеќе кутии
Дрвени
Пандорина
Со фотографии
Црно-бели
Во боја
Го фаќам расположението
Ја отворам кутијата
Го кријам внатре
И брзо ја затворам
Така ги одложувам спомените на животот
Виктор Б. Шеќеровски (Србија)

Виктор Б. Шећеровски

Виктор Б. Шеќеровски е поет, есеист, книжевен критичар и преведувач. Роден е во
1942 г. во с. Радожда, Струшко. Од својата втора година живее во Белград. Дипломирал на
Факултетот за организациони науки во Белград. Долги години бил директор на издавачките куќи „Графос“ и „Југограф“ од Белград. Пишува на српски и на македонски јазик. Автор е на повеќе книги, а превел десетици книги од македонски на српски јазик и обратно.
Член е на Друштвото на писатели на Србија и на Друштвото на шисателите на Македонија. Oдговорен уредник e на списанието за книжевност, култура и уметност „Видело“, директор е и главен и одговорен уредник на Новинско информативниот и издавачки центар
за Србија. Добитник е на повеќе книжевни награди меѓу кои: „Иселеничка грамота“ (2008),
Годишната награда за придонес во творештвото и културата за 2008 г. која ја доделува Македонскиот информативно издавачки центар во Србија, Годишната награда за 2013 г. која
ја доделува Медитеранската академија за придонес во поврзувањето на двете култури –
македонската и српската, наградата „Сребрено перо“ која ја доделува Сесловенската академија од Варна и др. Живее и работи во Белград.

МОЈАТА МАЈКА
Мојата Мајка
Секој ден
Потивко од ластовица
Излегуваше од куќата
И одеше во пресрет на судбината
Кога ќе се стемнеше
Уморна по враќањето
Мојата Мајка
Ширеше раце
Полни со сонце
ЖИВОТ КАКО ПРАШИНА
И во нашето живуркање
Често се стемнувало порано
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Како во ненапишана приказна
Рамното било високо
А издигнатото – ниско
Ни после толку години
Не разбравме
Зошто го сонуваме животот
А го живееме сонот
ИГРА
Животот го движам на шаховско поле скоро еден век
Од потег во потег во мојата градина се спушта темнина
И не се знаеше дали се гаси ѕвезда или човек
А потези правеа и животот и смртта со сета силина
На црното поле се демнеа по цела ноќ
Во зората ја одложуваа партијата за следниот ден
Смислуваа варијанти, ја испробуваа својата моќ
И не се знаеше дали се живее живот или сон
Сега заедно смислуваме потег за мат
Јас, животот и смртта
И белото ни е и црно на дофат
Штом влеземе во нашата градина
Превод од српски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
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 занимава со поезија, преведување, философија, мистицизам и симболизам и студии на иднината. 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, глобалната економија, философијата и студиите на иднината.
Од англиски јазик има преведено 22 книги од областа на економијата, менаџментот, мистицизмот и философијата.
Член е на Друштвото на писателите на Војводина и претседател е на надзорниот
одбор на „Стеријино позорје“.

ЗАЧНУВАЊЕ
Кога повторно би ја зачнал
Оваа струја на знаењето
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Би ги потопил сите бебиња на светлината
Во мирот на сината матица
Прозодијата е во чаурата
На со семе од афион растриените гради
Поезијате е разлеана по улиците
Ветровите ги раздалечуваат лицата и латиците
Градот мириса на празнично утро
Во внатрешноста на Чудовиштето
Догорува свеќата.
ТРАГАМ
Ги вадам и раздвојувам митовите од својата утроба, ја расточувам
отворената морска шир врз латиците од непокорната глетка
Глетка, да, уште таа остана, како меѓустаничен
прозорец, одморалиште, градина на онесвестените
Кога станувам од зоната на невидливото ги расчепкувам
преостанатите траги на млечот
Уште еден од архетиповите на улицата, стои, не мрда
Нурнувам во матрицата и дишам преку паралаксата
Стресувања и пулсирања, рбетот на времето во грч
Постојам во пропаста, трагам
Мора да останал уште
Некој
Превод од српски на македонски јазик:
Златко Жоглев
Олга Борисова (Русија)

Ольга Борисова Михайловна

Олга Борисова е поет и преведувач. Автор е на четири стихозбирки и книги со
преводи: „Како минлив ден“, „Одраз“, „Времиња и време“ и „Чекор во денот“. Преведува од бугарски, француски, англиски, фински и чешки јазик. Победничка е и носител на
награди од многу меѓународни конкурси за поезија. Многукратна победничка е на конкурси за превод од бугарски и француски јазик. Победничка на меѓународниот фестивал
„Славјанска традиција – 2015“ и лауреат на наградата „Славјански традиции“. Носителка
на пoчесното одликување „Пишувачко братство“, удостоена со стипендија од Министерството за култура на Руската федерација, со ранг на „Магистер“.
Објавувана е во руски и меѓународни списанија. Нејзини стихови се преведени
на странски јазици. Живее во Самара, Русија. Претседателка е на Регионалниот сојуз на
писателите РСПЛ. Таа е главен уредник на меѓународниот литературен и уметнички алманах „Паралели“.

КРИЛЕСТА ДУША
Бездушен, монотон дожд од утро тука
Монотоно по стаклата замаглени чука
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Не ја вознемирува душата влажна
од солзите таа одамна е тажна.
Во градите трепери, пали,
И птицата млада свети, сјае
Блескотат како кристали
И ноќе очајниот плач трае.
Од маките, што ги носи утрото ново
Од зборовите, на крстот распнати така...
Глеј дождот запре и во мене одново
пак се раскрили душата моја без мака.
ОДЛИКИТЕ НА ЕСЕНТА
Дождови, магли, локви и многу кал,
мирис на лисја изгниени без врева...
Северецот предвесник на студот сал
Ги дува купиштата со сува трева.
Во наметки завиткани луѓе кријат образ
Како едра, тие имаат чадори
Земјата ја стегна в оков првиот ран мраз
Сето тоа за есента ни збори.
ЗАЈДИСОНЦЕ
Заоѓачко сонце. Светлината догорува.
Килибарен блесок маглата ја огрејува.
Уморната вечер брзо поминува
И ноќта веќе доаѓа и ја сменува
Не палам светилка, зад стаклата - темнина.
Од поларната ѕвезда на прозорот - светлина.
Превод од руски на македонски јазик:
Златко Жоглев
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 книга (печатени изданија) 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 нејзиното 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, шпан-
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ски, англиски, македонски, 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 Бугарија и Русија.
Составувач е на литературните алманаси „Тракиска лира“ и „Сребрени ѕвончиња“; а составувач и уредник е на алманахот „Сејачи на светлина“. Раководител е на литературните клубови „Димитар Јармов“ и „Пегаз“ од Јамбол. Таа е амбасадор на мирот за
Бугарија.

ЈАС И ТИ
Јас сум нежниот ветар кој ти го галеше лицето
и искрата која оган ти палеше во срцето,
твојата сончева пролет и есента даровна,
твојата тивка радост и твојата убава песна.
Ти си просторот кој со мечти ме викаше
и крилјата со кои духот волно ми леташе.
Во твоето срце вселена од љубов откривав
и жива вода од нежната насмевка отпивав.
Одамна, одамна патеките наши се слеаја.
Љубовна песна во созвучје срцата ни пееја.
Низ животот врвиме – рамо до рамо потпрени,
со избрани судбини на лебеди бели вљубени.
Со надеж кога ќе сврши есента на животот свет,
нашата убава песна ќе ја допееме во дует.
ВРНЕ
Надвор врне... Намуртено небото
во клопка ладна душата ми ја стегнува.
Едно ливче, од ветрот поддувнато
натажено во каллива локва легнува.
Врне,... Расплаканата тажна есен
се простува со последните свои дни.
Стивнала секоја птичја песна,
реката ги влече матните води.
На покривот, накострешени врапците
го колнат есенскиот дожд студен.
Со водени главчиња, под крилјата скриеии,
мрачни и свенати се ко јас во овој ден.
Врне, врне... Мочурлива земјата,
се претворила во море од кал.
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Но, не дождот, туку сушата во душата
ме исполнува со паника и жал.
Врне... Се распаѓаат небесата,
како проклетие висат над нас!
Можеби за студот, ги сковал срцата,
Бог ни праќа потоп во овој час?!
Превод од бугарски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
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 Каравасилев“ во Плевен и е на специјализација во Московскиот институт „Александар Сергеевич
Пушкин“, Русија. Во 1992 дипломира со специјалност „Руска филологија“ во Великотрновскиот 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 учител. 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 Меѓународниот оддел.
Автор е на над 50 книги со поезија и проза. Носител е на многу национални и на меѓународни 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).

СРЦЕ ЗА ЛЕТАЊЕ
Нeмам пристојно подзглавје, ниту легло и јорган,
и телото во тегобно стенкање.
Немам шал од лисица, ниту палто астраган.
Имам само срце за летање.
Ги имам сите простори, небосводи, ѕвезди.
Го користам воздухот свеж и земјата.
Дај ми време, Живот, и душа без узди,
да не ја префрла постојано судбината
пак по мрачни ќелии, каде исчезнуваат сонца,
да ја грабат вампири и роги!
Гледам капки од крв – алови петна–
мојата крв на врвот од стари книги.
Секој ден располагам со мечти и копнеж,
со буен темперамент и химери далечни,
со топли струи од дожд после пороен врнеж,
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со куп стремежи незадржливи, вечни.
Секоја ноќ поседувам коњи тврдоглави
со рог златест, и пегази, и музи.
Со нив се наттрчувам на сон... Љубовта ме обнови
во бела блуза и со румени образи!
Нека светат над бездни непокорни месечини,
дури ништото е во кротко дремење!
Таа – душата – жена е, како сите жени!
Има само срце за летање!
ТАНГО
На Маричето и Ицко
Елеганција и сензуалност, и страст...
В прегратка самовила му молчи.
Мажот над неа има целосна власт,
качкетот го свиснал ниско до очи...
По кожата и е неговиoт збив
стиши и сoсем зачести.
Гитари... Ароми... Морски здив...
Две струни во тангото – јас и ти.
Крвта врие во разгореното тело.
Златеста месечина во мојот сон заблеснува.
Во рацете ти ја разигрувам градата бела.
И мојот пулс сосема забрзува.
Ги вплетивме и прстите, и душите.
Во ритамот на танцот се вртам.
Мигновено искушение од усните?...
Тогаш жедни нека ги долепам
срцата за вечност и за зов!
Тангото е магија и живот.
Не се повторува ниедна љубов!
Не сакам да раскажувам анегдота
за чекорите забрзани на смртта,
која во играта е аматер.
Пластично си ја прикрива суштината
и го бара вистинскиот партнер.
Почувствај ме, дeнес танцувај за мене,
сликару на форми најраскошни!
Од твоите движења сум пленет.
Да бидеш вљубен нема нешта страшни!
По кожата твојот здив ми трепети.
Повторно магијата ме обзема.
Две струни во тангото – јас и ти –
желба, достојна за поема.
Превод од бугарски на македонски јазик:
Петре Димовски
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Јулијана Донева (Бугарија)

Юлияна Донева

Јулијана Донева е родена во 1947 г. во Бугарија. Живее и создава во градот Јамбол.
Пишува за деца и возрасни. Автор е на седум книги од кои две се поетски, две стихови
за деца, една книга со раскази, една приказни во стихови и една поетско-прозна. Подготвени за печат се уште пет нејзини книги. Коавтор е на над дваесет поетски зборници.
Член е на Сојузот на независни бугарски писатели од Софија и на Јамболското друштво
на писатели. Нејзини стихови се преведувани на руски и македонски јазик, а превела повеќе од 500 творби од руски поети на бугарски јазик. Добитник е на повеќе награди на
поетски конкурси, како и на награди за превод.

ШТО ЛИ СИ УШТЕ?
Страдање и мака,
копнеж, желба,
очекување, разделба,
со страст заситена молба,
импулс и вдахновение,
илузија, мечта,
кавги и опроштение,
тажење во ноќта,
безброј бессони ноќи,
солзи во залез тих...
Љубов, што ли си уште
за да те опишам во стих?
АДАЏО
За ноќта е уште рано.
„Вечерта смирено гасне.“
Некаде некакво пијано
рони звуци – нежни, сласни.
Јас – со замаглени очи,
седната пред прагот,
во занес слушам како звучи
и нешто во грлото ме стега.
А „Адаџо“ низ етерот се носи
и го слави Албинони.
Последни сончеви откоси.
Од липите цвет се рони.
Стивнуваат звуците... Пијаното
ромони со шепот тих.
И го дочув гласот на музата Зашепоти!... Се роди стих!
Превод од бугарски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
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Радко Стојанов (Бугарија)

Радко Стоянов

Радко Стојанов е роден 1935 г. во с. Костур, Хасковска област. Дипломирал на
Софискиот универзитет „Климент Охридски“, на бугарска филологија. Работел како директор и инспектор во сферата на образованието и културата. Пишува поезија и раскази
за деца и возрасни, а се занимава и со преведувачка дејност. Автор е на петнаесетина
книги. Составувач и уредник е на повеќе од 40 литературни зборници.
Носител е на престижни национални и меѓународни награди за лична и преведена
поезија. Член е на Друштвото на јамболски писатели. Живее и твори во Јамбол.

ПРЕРОДЕН
Ѕвезди ли ти се очите големи,
небесна ли е твојата личота,
ќе се раѓаат ли во срцето мое поеми
и ќе блика ли како песна радоста?
Занесен од волшебната омаја,
од твојата сончева љубов пленет,
дали сум во рајот прикажан – не знам,
но сигурно во Бог сум прероден!
АХ, ЉУБОВ, ЉУБОВ...
Цвеќињата за љубов шепотат,
со арома го исполнуваат просторот,
насмевки весели цутат
на усните на цел народ.
И јас минувам опијанет
од радост, надеж, убавина,
минувам од нежност пленет
и розов цвет над мене се наведнува.
Но ете ќе ја преминам Неа
со чекор дрзок на газела,
умот в миг ми одлетува,
зашто Таа го беше зела.
По Неа тргнав одеднаш
избезумен како вљубен маж.
Не знам кој сум, каде сум, што сум –
животот на влакно ми виси.
Дали да почнам да трештам,
да скокнам од скалата стрмна?
На сопатникот ли да му се превратам,
штом немам можност да ја прегрнам?
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О, Боже, дај ми малку ум,
да тргнам пак по својот друм!
Превод од бугарски на македонски јазик:
Даниела Андоновска-Трајковска
Божко Ангелов (Бугарија)

Божко Ангелов

Божко Тодоров Ангелов е роден 1962 година во градот Велико Трново, Република
Бугарија. Средно специјално градежно образование завршува во родниот град, а потоа и
архитектура во Софија. Долго време работи како наставник. Во моментов се занимава со
градежни активности. Пишува хаику поезија.

***
Гледам во очите на Христос.
Гулаб бел собира гнездо во моето срце.
***
Врне дожд
во очите на девојка –
виножито изгреа.
***
Светла надеж –
гранка од маслинка –
гулаб носи.
***
Сини азури...
Бои на изгрејсонце...
Сеќавање на рајот...
***
Цветна градина –
сјае душата –
место за љубов.
***
Пред твојот поглед
полека поминува
мојата сенка.
***
Светла надеж –
Здив на шампањ –
усни на девоjка.
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***
Сонце ѕиркаа
плашливо во очите.
Трепва душата.
***
Слушам гугутка
во утрото плашливо.
Шушнат липите.
***
Гукаат гугутки
во букови гранчиња.
Ветрот пее.
***
Припка мојата крв
во твоите вени.
Жив е бескраjот.
Превод од бугарски на македонски јазик:
Вања Ангелова
Милена Обретенова (Бугарија)

Милена Обретенова

Милена Обретенова е родена во 1961 г. во с. Воден, Јамбол. Завршила јазична
гимназија „Асен Златаров“ во Велико Трново со руски и француски јазик. Високото
образование го започнува на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Велико Трново, а
го завршува на Кубанскиот државен универзитет во Краснодар, Русија. Магистер е по
руска филологија и доктор на науки по историја на бугарскиот јазик.
Член е на Сојузот на независните бугарски писатели, на Движењето на светските поети со седиште во Чиле и на литературниот клуб „Никола Јонков Вапцаров“ во Велико Трново.
Редовно е објавувана во зборници и во периодични изданија во Бугарија и Полска. Ги објавила следниве книги со есеи „Минато време во иднината“ (2014) и „Жалењето на нулата“ (2015). Подготвени за печат се уште четири книги од кои една со есеи, а
четири со поезија.

ДЕНЕС
Пријателите
останаа во минатото.
Децата
зачекорија во иднината.
Јас сум
во сивиот дожд –
денес и сама.
Студено е.
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Сонцето
е вчерашно,
виножитото –
утрешно.
Денес
е дождот.
Не танцувам,
но поминувам
за да се стоплам.
ПАЃАЧКА ЅВЕЗДА
Паѓачка ѕвезда –
волшебна сцена и личота
во драмата.
Паѓачка ѕвезда –
збогување со
сегашноста.
Последна
силна светлина
на разделбата.
Паѓачка ѕвезда –
замислени желби
и олеснување,
заради тоа што нема начин
да ја повториш
нејзината судбина.
Паднатата ѕвезда –
парчиња
грозна
сива самота.
Те поткопуваат
и го чекаат
залезот
на некоја друга
ѕвезда.
Има ли смисла
во тоа –
да се родиш
ѕвезда?
Претскажана
агонија...
Превод од бугарски на македонски јазик:
Даниела Андоновска-Трајковска
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Фирита Карп (Романија)

Firita Carp

MISLI
Vo dene{niov den
Mislev 99 pati na tebe
Preminav stara ulica so mislata
Vo o~i poglednav eden kostenov cvet
Koj tuku{to se osloboduva{e od starinskite razmisli
I potoa, taka, me|u redovi
Na ~elata polni br~ki
^itav za minuvaweto na vremeto
I na `ivotot
So mislata
Duri da dojde povtorno redot
Da mislam na tebe
Да заборавам што се случило!
NI[TO ZA SRE]A
Ne mo`am ni{to da ti ka`am
Za sre}ata.
Te gledam o~ekuvaj}i gi
Moite objasnuvawa,
I tvojot va`en lik
Me tera da veruvam
Deka od niv zavisi
Samoto postoewe na ~ove{tvoto.
Sre}a e ovoj mig,
Mi {epotat tvoite o~i
I jas se topam kopneej}i
Vo nivnata nesporedliva svetlina.
PRA[AWE
Veli{ deka ne sum originalen;
Ti se ka`alo deka tvojot glas
Go ima toj prijaten yvon koj
Se slu{a so srceto.,
Deka tvoite o~i ja imaat svetlinata
Koja ja podgreva molskavicata na sre}ata,
Deka tvojata kosa posebno di{e
Za da mi ja osve`uva du{ata?
A {to bi rekla koga bi doznala
Deka tvojata du{a si igra
So spokojot na mojata du{a?!
Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
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Флорин Чоча (Романија)

Florin Ciocea

Флорин Чоча e писател од Романија. Роден е на 11 јуни 1957 година. Пишува
поезија. Автор е на повеќе книги со поезија. Негови поетски творби се објавени во различни списанија од областа на литературата и културата во Романија и во странство, а
застапен е и во антологии. Соработник е на списанието „Културен детектив“ и „Хелис“.

1.
Vidov ubavi `eni,
No ne ja baram `enata …
Vo nadojdenata uli~na reka,
Ja baram vo va{ite pogledi
I ne ja ~uvstvuvam;
@enata na tvoeto srce se ra|a edna{
Vo oslobodenata apatija na `ivea~kata,
Isto{ten, zgrozen …
Ako ja prepoznae{, qubi ja!
Najprijatno e da gori{
Vo slatkata svetlina na najzinite o~i.
2.
Ponekoga{ anгelite sleguvaat no}e
Vo spalnata na osamenite i ta`nи `eni,
A toga{,
Tie go sonuvaat najslatkiot mo`en son.
Ako si go pripomnuvaat,
Nivnoto lice }e bleska cel `ivot
Od svetlinata na zagado~nata nasmevka
I }e gi qubat planetite, `ivotnite i lu|eto.
Ako ne si go pripomnuvaat anгelskiot son,
Samotnite `eni taka }e ostanat:
Kiseli,
Ta`ni,
Strastno qubej}i ja
Qubovta od tuѓite pogledi.
3.
Nemoj da ~uva{ ma~ki doma
I nitu ubavi `eni;
Samo `elki
I grozni `eni koi dobro gotvat.
Da ne ~eznee{ po tu|oto dobro!
Pri drugo edno postoewe si go imal i ti,
Ili }e go ima{ pri idnoto.
Ako si impotenten, ne pla{i se;
Site ma`i minuvaat po toj most
Vo svojot dramati~en soodnos
So predmetite
I `enite koi ne gi {tuknuvaat.
Nikoga{ da ne mu se smee{ na ~ovek koj pla~e!
Negoviot pla~ }e se iska~i vo tvoeto srce,
A svetot }e se stopi vo ogromna solza
I ne veruvam deka }e ima{ sila da `ivee{
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Vo eden svet proceden
Niz bolnata le}a na edna solza.

Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
Ѓеорѓе Добре (Романија)

Gheorghe Dobre

Ѓеорѓе Добре е роден 1953 г. во село Јон Роата, жупанија Јаломица. Дипломирал
историја. Работи како советник. Главен уредник е на списанието „Хелис“ и на Издавачката
куќа „Хелис“. Ги објавил книгите поезија: „Песни и знаци“ (групна книга, 1982); „Хиперураниос топос“ (1998); „За осаменоста со суштината на материјата“ (1999); „Змеј со лотоси
во устата“ (2000); „Гилотината на реалноста“ (2001), „Вежби за слобода“ (2005); „Раскинувачи на илузии“ (2007); „Скокајќи од камен на камен“ (2011) и „Трофеи“ (2012).

***
Дека не можам да се плашам од нешто
кое виси на мене
и ми помага да одам,
иако сопнат,
иако само во умот мој одам,
иако само во умот твој одам,
скокајки од камен на камен,
внимателен да не се натопан,
да не се плашам
од она нешто
кое ме зеде во себе
И сега гледа во мене
И не може да сфати
што ли уште барам од него
кога веќе стасав на другиот брег.
***
И кога веќе стасав на другиот
брег
зошто не ми признаваат
соседите
кои и така туку заминуваат,
туку се враќаат,
имаат раце, нозе, односно се служат со нив,
јадат, односно живеат.
Ги гледам,
ги слушам,
оти другиот брег е близу,
ене го каде е,
во мојот ум,
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река со само еден брег,
на кој трчаат,
алосани,
сеништата на реалноста
во обид да се спасат
од мене.
***
Често нè чека
на еден агол на улицата
старица една
да не праша
колку е часот
и пак постојано одговараме
дека сме заборавиле
и таа пак постојано
ни кажува
бидете здрави и живи
мајка
и ние живееме
постојано минувајќи покрај
овие неизбежни улични
агли.
Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
Адриан Ботез (Романија)

Adrian Botez

Адриан Ботез е роден 1955 г. во Гура Хумарулуи, округ Сучава. Доктор е на филолошки науки. Во 1999 г. го основа списанието за образование, култура и литература
„Contraatac“. Уредник е на повеќе меѓународни списанија.
Автор е на 15-тина книги поезија, 5 прозни дела, како и на 10-тина книги со критичко-есеистички текстови. Негови творби се преведени на повеќе странски јазици и објавени во голем број на списанија и антологии во Романија и во странство.
Член е на Сојузот на романски писатели. Добитник е на многу национални и меѓународни награди. Од Академското здружение „Академиа дакоромана“ е предложен за
Нобелова награда за 2017 година.

ЧУДНИ СЛУЧКИ
Крвта
Ги прескокнува сомнежите
На времето.
147

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

Лисја
Здробени од ветрот со едноставното
Ставање прст на Господ.
Вистината на еден лист хартија
Бел: огромна карта на
Невидливото - чкрипи на раскрсници.
Повратлив
Анѓел
Покроток и од Данте.
Далеку од изопачувањата на реалноста - далеку
Од катастрофите на возможноста.
Не е тешко
И толку е близу до умирачка
Снежи меѓу нас и смртта - подмолни болки.
БИОГРАФИИ
Ги земам од библиотеката
На светот биографиите на најславните
Писатели, редум,
И заклучувам: „еве ти
И ти ... и ти ... ти ... ти ... и ти ... - вие
Бевте несреќни, но
Вашата несреќа имаше
Смисла додека мојата
Не:
Вие стекнавте
Слава и бесмртност а јас
Ништо ...”
Потоа го земам
Перото и ги пишувам со уште поголем
Полет и смелост пораките
Кои Тој ми ги праќа, сè почесто
Сé поредовно без минута
Почивка.
Кога го слушаш Него немаш време
За слава а бесмртноста станува бизнис на
Божественото семејство.
Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
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Флорентина Лоредана Далиан (Романија)

Florentina Loredana Dalian

Флорентина Лоредана Далиан родена е 1968 г. во Букурешт. Сега живее во Слобозија. Таа е дипломиран хемиски инженер, а работи како генерален директор на хемиска компанија во Слобозија. Пишува поезија, проза, драма и хаику. Има објавено шест
книги со проза (две новели и четири со кратка проза). Нејзини поетски и прозни творби
објавени се во антологии и списанија во Романија и во странство. Добитник е на повеќе
национални и интернационални награди.

КАКО ВО БАЛЕТ НА ЧАЈКОВСКИ
Има денови кога животот е потажен
Од театарска сала по заминувањето на гледачите.
Завесата тешко паѓа врз соништата,
Врз илузиите, врз сите замисли.
Светлата се палат,
Меѓутоа ја гледаш само прашината
Како се извишува
Исполнувајќи ја празнината до одбојноста
Од животите на толкуте смртници,
Празнината на толкуте осамености,
Оваа празнина толку исполнета
Со ништо и со прашина.
Глумците се ослободуваат од ликовите
До следната претстава
Кога пак ќе одглумат убаво.
Некои уште малку остануваат нашминкани –
Оддолжување на илузијата
Дека сè уште се тие кои не се,
Тие кои ниту биле и ниту ќе бидат.
Еве ја кралицата-мајка,
Си го соблече фустанот,
Пуши, облечена во кринолина.
Цигарата догорена до филтерот,
Паѓа, заборавена, во пепелникот,
И кринолината паѓа, сè е попаднато …
Погледнуваш во часовникот, тој гледа во тебе,
Погледнуваш во времето, тоа те заборава.
Секундите прават пируети,
Види ги колку убаво заминуваат
Една по друга,
Како во балет на Чајковски …
НОЌ НАД СЕЛОТО
Родена сум напролет,
Не останав долго во главниот град,
Заминав по шумолот на тревата,
По чекрекот на бунарите,
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По звукот на клопотарците, навечер;
Пораснав заедно со овошките,
При лаежот на кучиња на безимена улица,
Ми станаа блиски овоземните блатишта
И солениот вкус на мама,
Летот на пеперутките во отсуство на тате.
Кога ноќта паѓаше над селото,
Се прибирав и јас од патиштата,
Пред да заспијам, се прашував што ли правам,
Дури сонот ја навлекуваше завесата
Врз денот вчерашен.
Кога ноќта паѓаше врз селото,
Настапуваше тишина
Која понекогаш ја барам
Во чеизот на детството.
Животот облекуваше нов фустан,
Пократок, сè пократок
И мене ми иде да му речам:
„Бреј животе, не е убаво да ти се гледа долниот веш,
Повлечи го и ти тој фустан!“
ПОЕТОТ
Каде век векуваш, поету,
Каде ли накривнуваш, душо истуштена,
Низ која долина на кое ли ново оплакување,
Од треви нападната, од ангели напуштена?
Каде си го постилаш твојот убав збор,
Со срце-деланки, сечкани со тесла
Низ кои сини мориња, далечни,
Споменот си го шеташ со стари весла?
Какви ли горди кораби фантазираш,
Кои ли сирени во стих ги сонуваш,
Низ кои галаксии заскитуваш
Каде век векуваш? Љубиш ли? Пишуваш?
Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
Стере Буковала (Романија)

Stere Bucovala

Стере Буковала е роден 1961 г. во с. Касамча, округ Тулча. Дебитирал во
списанието „Лучафарул“ (1982). Пишува поезија. Објавувал во престижните
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списанија „Романиа литерара“, „Лучеафарул“, „Кроника“, „Дачија литерара“,
„Антарес“ и др. Застапен е и во антологии. Добитник е на повеќе награди и
признанија.
НЕ СЕ ВРАТИЈА ПОВЕЌЕ ЖЕРАВИТЕ
Жеравите повеќе не се вратија назад.
На сводот од устата сè погорка станува ѕвездата.
Тебе не ти верувам повеќе, не можам, не сакам
да ми се качи морето на плеќите.
Коските стануваат сè помали и помали.
Обиколницата ќе дојде до теснината.
И истоштен, и блед, и четвероношки
во Господ гледам како кај обичен човек.
Жеравите повеќе не се вратија назад.
Целиот хоризонт се слева во еден камен.
Не сакам да знам дали денес или другпат,
дали ќе делкам во тебе, и со кое длето.
ПАТЕКАТА КОЈА РАЗДЕЛУВА
Не се најде патеката која сè уште ги дели рамењата на ноќта.
Одамна се подзира но никој не може да ја каже;
почнува од кајшто месечината го кваси рогот во водите на смртта,
или кајшто лесно од овој предел те влече некоја рака.
Не се најде патеката која сè уште ги дели рамењата на ноќта.
И сега, по толку време, постојано скитаме.
Се слуша некој што го навиткува зад портите,
тенкиот конец кој врз сртовите го остава месечината.
Не се најде патот кој сè уште ги дели рамењата на ноќта.
Стоиме потпрени на темната страна на предметите.
Уште попренатрупани под кората на денот врват умрените,
закопувајќи го огледалото на миговите, деновите, годините.
Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
Корнелиу Антониу (Романија)

Corneliu Antoniu

Корнелиу Антониу е роден 1940 г. во Крајова, Романија. Студирал на универзитетот „Dunarea de Jos“ во Галац. Пишува поезија, а се занимава и со издаваштво. Претседател е на Сојузот на писатели на Романија, огранок Галац-Букурешт и директор на списанието за култура „Антарес“.

151

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

ОДБРАНБЕНИ МЕХАНИЗМИ
(1)
Во фа-то на барот има стражар
Од кој истекува славно време.
Тоа е часот кога почнувам да го слушам
Концертот 4 за пијано во бе-мол цис (од Белини),
Кој врви на десната страна на тротоарот
Свирејќи на пијано со левата рака
А со десната ги носи кон устата
Една по друга
Керамидите на готската катедрала.
Ја слушам музиката на Белини и го пијам
Утринското кафе, врело,
Во фа-то на барот од каде се слева едно славно време
А од црната пепел полна со царски кратери
Се извишуваат ѕвездата Фелипа и други неколку случки.
ОДБРАНБЕНИ МЕХАНИЗМИ
(2)
Сè почесто сум посетуван
Од едно непознато време
Во кое се враќаат
Мислите кои ме беа напуштиле.
Почнува броењето, молзењето,
Стригот и собирањето на волната
Во големи купишта
Со урка на гради.
ОДБРАНБЕНИ МЕХАНИЗМИ
(3) - емигрирањето
Последни ќе ми умрат рацете
Со своите седмични геометрии,
Нишките од предени маки
Долж ѕвездата со машки цицки
И ох – Мавританецот кој набргу ќе замине
И интервјуто дадено пред потопот
На тој кој беше убиен со суви камења.
За сето ова се зборува во едно казино,
Многу дамнешно: Кај Кнежевствата.
Ох – и во кој моите кожи
Распнати, посолени, го голтаат времето
Во своите брчки, лакомо ненаситни.
А земја никаде, насекаде вселенски мир.
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А јас лебдеам позади,
Ох – местото каде маглата си ги положи јајцата
Како можно решение: невидлива надеж
На сето она кое ми недостигаше.
Превод од романски на македонски јазик:
Димо Н. Димчев (Дина Кувата)
Олга Лалиќ Кровицка (Полска)

Olga Lalić Krowicka

Олга Лалиќ Кровицка е родена 1980 г. во Шибеник, Хрватска. Дипломирала србокроатистика на катедрата за славистика на Јагелонскиот Универзитет во Краков, Полска. Била стипендист на Министерот за култура на Полска за 2007 и 2011 год. Почесен
граѓанин е на царскиот град Сирмиум (Сремска Митровица) од 2014 г. Свои творби објавува во списанија и антологии во Полска и на Балканот. Автор е на околу 15 книги поезија, драма и бајки.
Преведувана е на англиски, бугарски, литвански, македонски, руски, словенечки,
шпански, романски, германски и др. јазици. Добитник е на 15-тина книжевни награди
меѓу кои: главната награда на Мелничките вечери на поезијата (Бугарија, 2006), „Златен
круг“ за афирмација на српската сатира во светот (Белград, 2010), меѓународната награда за креативност „Naji Najman” (Либан, 2015) итн. Се занимава со превод. Превела повеќе поетски и прозни дела на автори од Полска и Балканот. Се занимава и со фотографија, цртеж, сликарство и дизајн. Свои трудови изложувала на колективни изложби во
Србија и Македонија. Живее и работи во Дукла, Полска.

КРОЈ
изгубената
сензуалност на мажот
го разбуди цветањето на
краснописот
на тивкото некогаш огледало на телото
денес служи како
штит од рана смрт
раширените
улици на опсервацијата
ги бележат шепотите на митологијата на љубовта
која – конечно се врати
во есенската кошара на девојката
досадата тивко плачеше
зад завесата на мртвилото на времето
стариот
бавен
поштенски брод – на поезијата
го украси
одекот на невиноста
сега е експресивен
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разборит
поеластичен
уште
нерасветлената магла
е сувенир на исповедите
на срамежливите изјави на лепезата
под елекот
на духовните допири
светли сонценце
на физичкото неостварување
кое – станало
витално
слатко
целосно
сенката на Флората повторно расте во косата
поинаку – да, сега – воодушевувачки
а тој фустан растргнат меѓу плеќите
ја наговестува вечноста на мажот во нотесот
СВЕТСКА ПРОШЕТКА
Светот излегува на прошетка
по вселената по сонце по дожд
излегува светот
мирисот на пролетта е пресвртот.
Излегуваат молци
на дланката капка пот.
О ветрови мои од морето
изутрува сонот не утри рај.
Сонот не е само убав,
нити фустанот бордо,
сонот се ловците
кои се кријат
некаде над нас.
НЕБО
Влези во стаклото
танка ти е линијата
влези во стаклото
биди моја ремек-слика
додека набљудувам глави....
Превод од српски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
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Валерио Орлиќ (Хрватска)

Valerio Orlić

Валерио Орлиќ е роден 1967 г. во Риека, каде живее и твори. Автор е на 17 книги со поезија, хаику, есеи и др. Објавува творби во списанија и антологии во земјата и
странство. Неговата поезија е преведена на италијански, англиски, германски, шпански,
француски, чешки, словенечки, македонски, полски, бугарски, руски и други јазици.
Добитник е на бројни национални и интернационални награди. Член е на Друштвото на
писатели на Хрватска, а основач е на Хрватското книжевно друштво во кое бил претседател од 2007 до 2013 г., а сега е негов почесен претседател. Покренал и организира повеќе меѓународни манифестации, како и списанието „Književno pero“.

ЗАСПАН ГРАД
Заминувам, криејќи се во ноќта.
Уморниот чекор го заплеткувам
Од рабникот на градот.
Ноќта издишува,
Утрото затреперува,
А јас сè уште се сопнувам
На излезот на сонцето.
Денес не ми се патува,
Додека волшепството ја прелива
Сета своја светлост од росните капки.
Со носталгијата на ноќта, ме одмива зората.
Каде ли само го отспав денот?
Соништата ќе патуваат, со тишината.
Додека заспаниот град чека нова средба.
ПЕПЕРУТКА
Брзам кон пропаста,
Ко шарена пеперутка,
што ита кон светлиот пламен.
Непостојаноста ме зачна,
Во почетокот на мојата мугра.
Согорувам на восочната свеќа
За да воскреснам,
Од кожурецот, во ветар.
Моите крилја се шарени,
А душата – пеперутка.
Превод од хрватски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
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Љубица Рибиќ (Хрватска)

Ljubica Ribić

МИЛОСТ
Пронајдов подотворен прозорец
и воздухот ми ја нахрани снагата
Го расоблеков стравот
се покажа едвај бледа слика на немоќта
молејќи
со крик за милост
Милост
за мислите опсегнати со страв
треперат самотиите
со смрзнати заби
Милост
за фиукот во темнината
под дотраените ќерамиди
од чкрипењето на чекорите
Милост
за утробата изгребена од страв
во која детето сонливо се одмара
во плодовата вода заматена од болка
Најдов подотворен прозорец
со треперлива рака го раширив кон ширното небо
и со крик го избркав стравот
без ни малку милост
му се насмеав на мајчиното млеко во градите
и го прегрнав доенчето заспано во сината ноќ
опсипана со жолти пеги
СТРУКТУРА НА ЖИВОТОТ
Клопчето
на замрсени зборови
крие
недогледна моќ
само еден збор е
почеток
на разоткривањето
на сопнувањето
во тишината
на непроценливата вредност
на јазлестоста на нишката
на миговно
запрениот здив
во вртоглавоста на движењето
кон последниот
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изговорен збор
на патот на барањето
меѓу првиот и последниот
подарок без привид
одрекувањето е погубно
пресечената нишка
ја менува
структурата на ткаењето
сето тоа е поврзано
со нишки
со зборови
со букви
клопчето го крие почетокот на падот
во миг ја менува структурата на ткаењето
Превод од хрватски на македонски јазик:
Даниела Андоновска Трајковска
Милан Новак (Словенија)

Milan Novak

Јато врани склопчени под
надвозникот
Силниот плисок на сончевите зраци
трае веќе
ТРИЕСЕТ И ШЕСТ ДЕНА
Не се дружат со гулабите
поинаку дишат
Гулабите имаат наивни очи
Горе на коловозот
тркалата
тапо удираат по пукнатината на
Отчукувањата на огромното срце
Туп-туп туп-туп
Едномерниот ритам одекнува
по бетонските столбови
Камион со пет осовини
ја крши песната на колоната и
големото срце затреперува во силни
налети
тревата се затресува
и враните потскокнуваат
Но не одлетуваат
Немо слушаат и
тука под надвозникот не се караат
Само чекаат
да полета големата птица
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Отсекогаш било така
Токму е тамам жешко и
веќе е време
круговите се
секогаш се кругови
околу сонцето околу земјата
околу пленот
околу одводот во мијалникот
околу палките за грав
СЕКОГАШ СЕ КРУГОВИ
кружиме околу случувањата
повеќето од нив се повторуваат еднаш годишно
родендени божиќ празници
со некои кругови ритамот спирално се шири
со некои се стеснува
отпрвин на гробиштата доаѓаме ретко
потоа секоја година по еднаш
на денот на мртвите задолжително
со текот на времето уште по некој пат
потоа пред секое подолго заминување од
градот
потоа секоја недела
потоа секогаш кога сме осамени
и речиси сите кои ги познаваме се веќе таму
потоа таму остануваме
во средиштето
Превод од хрватски на македонски јазик:
Даниела Андоновска Трајковска
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Драган Најденовски „Предел 2016“

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

159

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

160

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ

ГОД. V, БР. 5, 2017 Г.

Зора Русомарова
ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА
АЛФРЕД ДЕ ВИЊИ (1797-1863)
Грофот Алфред де Вињи (франц. Alfred de Vigny; Лош, 27 март 1797 —
Париз, септември 1863), француски књижевник и член на Француската академија (1845г.), зазема посебно место во романтичарската поезија. Роден е во старо
аристократско и војничко семејство. Приврзан традиционално на монархијата, ја
облекува црвената униформа на кралските мускетари, по враќањето во Франција
на Луј XVIII, до осумнаесеттата година. Во 1823 г. заминува во Шпанската војна; но неговиот полк оставен на набљудување на границата, не учествувал во
ниту една битка. Од оваа експедиција ги донел само стиховите Рог (франц. le
Cor), за смртта на Ролан. Како млад офицер разочаран од службата во касарната,
се повлекува во 1827 г. и се посветува на литературната кариера. Заради здодевноста од едноличноста на гарнизонскиот живот, во 1820 г. започнал да ги посетува романтичарските кружоци (cénacles) од кои најпознат бил оној на Виктор
Иго каде што ги рецитира своите први поеми. Во 1820 г. ја објавува својата прва
поема Бал. Разочаран како учесник во интервенцијата во Шпанија (1823 г.), стапува во брак со Англичанката Лидија со која веднаш по стапувањето во брак,
нивните односи се нарушуваат. Таа се разболува така што Вињи се грижи за неа
сè до нејзината смрт.
Во 1822 г., ја објавува првата збирка. Тогаш ја сретнува девојката Делфин,
негова неуспешна врска. Во 1848 г. повторно ја сретнува и ѝ ја посветува неговата
прва збирка. Од 1828 г., влегува во романтичарското движење. Во 1826 г., го зголемил изданието со наслов Антички и модерни поеми (Poèmes antiques et modernes). Од поемите ги објавил само Маслиновата Гора и Домот на пастирот во ревијата ла Реви де Де-Монд (франц. la Revue des Deux-Mondes). Потоа целосно се
посветува на романот Сен-Мар (Cinq-Mars), особено на театарската сцена триумфира во 1835 г. со драмата Чатертон (Chatterton).13 Во оваа драма главната улога
Кити Бел ја игра Мари Дорвал со која е во врска. Врската ќе трае до 1838 г. По
разделбата ја започнува поемата Смртта на волкот.
Во 1827 г. ја сретнал Трифина Холмес (правото име Shearer) со која се
гледа сè до 1840 г. Од оваа врска се раѓа Маријана, една од трите ќерки на Вињи.
Според некои мислења Трифина е инспирација за Ева во Домот на Пастирот. Од
1854 г. до 1857 г. живее со Лујза Коле (Louise Collet). Во меѓувреме, неговата
метреса Огиста Бувар (Augusta Bouvard) која има 22 години, го донесува на свет
единствениот син на поетот, кој за несреќа ќе се роди по татковата смрт.14
Неговите неуспешни обиди за влегување во политиката за време на Јулската монархија (1830-1848 г.), тешките афективни кризи – болеста на сопругата, мачната врска со актерката Мари Дорвал (во врска од 1831 г.), смртта на мајка му – придонесуваат неговото пишување да биде повеќе песимистичко, како
што сведочи неговиот роман Стело (1832г.). Од 1838 г., претстојува често во
13
14

Alfred de Vigny : biographie, Salon littéraire,
Le Romantisme à travers Alfred de Vigny. Консултирана 6.6.2016г. :
http://al.muller.pagesperso-orange.fr/romantisme/femmes-2.htm
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Мен-Жиро (Шарант) и во Париз каде ги пишува големите филозофски и морални поеми објавени посмртно под името Судбини (Déstinées) во 1864г. Умира во
септември 1863 г., една година по смртта на неговата сопруга.15
Сите остварувања во оваа збирка се ремек-дела. Распоредени тематски, а
не хронолошки, го отсликуваат развојот на поетовата мисла и со самото тоа се
некој вид преглед на развојот и судбината на човештвото според замислата на
Вињи. Збирката содржи 11 поеми од кои најпознати се Смртта на волкот, Домот на пасторот и Маслиновата Гора.
Во десеттата поема Ванда (192 стихови) ги објавува злосторствата против духот и ја возвишува бескрајната љубов на една жена која го следи својот
маж депортиран во Сибир каде што умира.16
Во поглед на версификацијата, ја негува строфата составена од седум
александринци. Му се забележува за граматички и интерпункциски недоследности и неправилности.
ВАНДА.17
РУСКА ИСТОРИЈА.
РАЗГОВОР НА БАЛ ВО ПАРИЗ.
_
I
ЕДЕН ФРАНЦУЗИН.
Кој ви ги дал тие маѓесни прстени
Што не ги гибате без изглед на бол?
Раце, ко крвави, од тие рубини.
Тие грчки жигој, крстој, на спомен зол,
Драги се и сурови? покајнички ли?
Земја на Ивани тие црни перли
Има, на скрбен крај без боја симбол.

[Source : Charles-Marc Des Granges, Les Grands écrivains français des origines à nos jours, Librairie Hatier, 1900],
Collection A. Pagès/D. Rincé, Lettres- Textes-Méthodes, Histoire littéraire 2e, , Nathan, 1995, pp.290. ISBN -209172840-3 Консултирана 06.06.2016 г. : http://salon-litteraire.com/fr/biographie-auteur/content/1817479-alfred-devigny-biographie
16
Jean-François PÉPIN, « LES DESTINÉES, livre de Alfred de Vigny », Encyclopædia Universalis [en ligne], консултирана 4 јуни 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-destinees/
17
Поемата била прв пат испечатена посмртно во 1864 г. во зборникот „Судбина“. На 4 февруари 1847 г. на балот кај кнезот Адам Чарторински, Вињи слушнал разказ (приказна) од Полјакињата Ванда Козаковска за трагичната судбина на кнегињата Трубецкаја, која отишла заедно со нејзиниот маж во Сибир. Козаковскаја послужила како прототип на „позната руска дама“ хероината од поемата „Ванда“, која била завршена во 5 ноември
1847 г. После 10 години, на 21 октомври 1857 г., Вињи и ја прочитал поемата на Козаковскаја, а после средбата додал на крајот од поемата дополнување под „10 години подоцна“, кое се состои од две забелешки, кои наводно Ванда му ги пуштила на поетот. Првата е неточно датирана на 21 октомври 1855 г., на денот на битката
кај Алма (точната дата на битката е 20 септември 1855 г.), а втората е дата на заземањето на Малаховскиот
курган(*) 8 септември 1855 г. Намерните неточности му овозможиле на Вињи да ја претстави смртта на рускиот цар Николај Први (2 март 1855 г.) и поразот на руската војска како небесна одмазда за трагичната судбина
на жртвите на тиранијата. Додека поетот бил жив „Ванда“ не се издавала. Деталите во врска со рускиот живот
биле (се) земени од патешествијата на маркизот де Кјустин „Русија во 1839 година“ (1843).
консултирана : http://alyasheva.ru/13-xix-vek-1-ya-polovina-franciya/puteshestvie-vo-vnutrenniy-mir-poeta-alfredde-vini-1797-1863-gg-fransua-rene-de-shatobrian-1768
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II
ВАНДА, голема руска дама.
Таа што ми предала тие украси на слава,
Тој жиг на кој Царот сопственост има,
Тие дијаманти в плам трептеж на глава,
Тие мошти на свет посредник без цена,
Рубини, сафири на појас мој полнеж,
Таа гривна што краси антички строеж,
Тие свети талисмани, сестра – робина.
III
Оти беше кнегиња, а што е сега?
Никој не би спомнал, не смее да знае.18
Отфрливме име со што свет ја вика.
Таа јаде црн леб и само жена е,
Леб што на нејзин маж му го дава Сибир;
И меѓу рудари седи бледа, в немир,
А секое утро солзи на долг пие.
IV
Во тоа време, сестра, на праг на врата,
Ни рече: „Живејте в мир, ќе одам в прогон.
„Чувајте тие суети; на свет сум мртва,
„Оти умре еден што љубам пред закон.
„На раскош од чело чувајте набој.
„Ќе го следам сегде, сè до дно на копој;
„Вие во љубов, би биле ко јас в згон.
V
„Цар семоќен, горе следи безвластие,
„Од кнез мој господар направи роб бедник.
„Сам Бог може да реши еден ден тие
Големи спорој меѓу владар, поданик,
Држава. А јас, ќе носам мои синој
На мое рамо, по пат на пол, дур маж мој
Чекори, влече оков, воден од војник.
VI
„Замор свиткал смачкани гради негови;
„Студот подува нозе по лоши патој;
„Снег паѓа на бричена глава в бранови;
„На брегот на мочуришта крши мразој.
Него предци на царство го избираа,

18

Никој не би се осмелил да каже и не се осмелува да го знае.
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„Враќа: Сер, Сергеј, в ист камп именуваа.
„Зар можам, во Москва, да спијам в дворец мој?
VII
„Примете, о сестри, тие украси.
„Во гробници, во отруен зрак ќе влезам,
„Што, од цело мое богатство, сал краси
„За раскош и за почест игла и чекан;
„И оти е пишано дека род на Словени
„Мора да носи име робој, јареми,
„Жива в гробница на рудар ќе слезам.
VIII
„Таму, ќе живеам со неа мој живот,
„Ќе крепам раце штом оска ќе земе.
„Ништо да не држи, ќе здробам моја плот,
„Моја душа штом нејзина кон Бог крене;
„А скоро, влечени од вечни мразој ние,
„Ангел на смрт под крилја ќе не подвие
„Во жештини на син свод да не вивне.“19
IX
Рече, сестра не прекрши збор печален;
Исткаа плат, а од клопчиња нејзини
В надеж залуд ткае покров погребален;
И ткае дваесет ствари толку зими,
Што бројам ден по ден, на раце верижни,
Зрна на бројница на нејзини лета грижни.
Четири деца пораснале в мрак на подруми.
X
Нивни очи се плашат од ден штом сјај слаб
Три пати годишно сјае нивна бледост.
Ко што за јагненца, овца, мажјак од стап
Се камнат одеднаш на лош пастор.
Мајката сакала да ги научи да читаат,
Оти носеа име кнезој на царство
И немале уште за нив пред Цар злостор.

Во 1807 година Вињи бил соученик со кнезовите Муравиев (Mouraviev) во пансионот Хикс (Hix). Тие, вмешани во декабристичкиот заговор против Николај I, во 1825 година, биле осудени, едниот на смртна казна,
другиот бил депортиран во Сибир. Вињи од близу се интересира за судбината на преживеаниот и одлучил да
напише поема во која ја камшикува царистичката тиранија. Најпосле, Вињи ја сретнал, во 1845 г., во ТеатрИталиен, Ванда Козаковска (Wanda Kosakowska) која релатер на поетот страдањето на нејзината сестра, кнегињата Трубецкова. Ванда ја презема повторно темата за депортацијата во Сибир и онаа за хероизмот на жените
кои прифатиле да ги следат нивните сопрузи во тој леден пекол. L’Oeuvre littéraire.Élisabeth ou Les Exilés de
Sibérie (1806) - Sophie Cottin.pp. 52, http://cotbian.free.fr/09elisa.pdf
19
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XI
Ја прашавме таа милост еднаш на слава
На Цар мил и милосрден владар докрај,
Дур пред војска сам минува, пак минува.
По десет лета чекање возврати на крај:
„На роб, не книга, чеканот нужен му е;
Читање е коб на тој што, да живее,
За добар леб му треба добра рака в крај.20“
XII
Тој збор нож за срце на мајка беше;
Пред да бил кажан, штом седна сестра моја,
Нејзина солза снег на земја топеше,
Што паѓаа пред нозе, не без страст некоја.
Но, сега, минува година, без плачој,
Да гледа со поглед зачуден синој;
Суви очи се ледни од страв, ужасија!
XIII
ФРАНЦУЗИНОТ.
Ванда, уште по вашиот молк се слуша;
Сетив на срце тој бронзен прст ми вие
Кој носи на крај од свет на секоја душа
Што мисли на стравој на кобен владар.
Тој маж жив в гроб кој со своја жена спие,
Тие ропски деца чија душа ќе убие;
Од време на Уголино21 ил од наш век е?
XIV
Не, не, не е точно дека цело време
Народот, тој сам работел, се борел сам;
Дека жртвување, сила и храброст не
Живеат в срце од велур обложено.
Поубав живот е поголема штета,22
Почист е потирот од хостија23 света.
Жртво, о ти сама можеби си семоќ24!
XV
Дур зборувавте сеќавав во вени
Мораат да имаат добра рака за да спечалат добар леб.
Уголино – трагична приказна за грофот Уголино, раскажана од Данте во неговата Божествена комедија (Пеколот, песна XXXIII 33). Уголино дела Герардеска бил гроф на Доиоратико, глава на Пизанската Република.
Во 1288 г. бил обвинет за предавство и заедно со неговите двајца синови бил затворен во кулата, каде потоа ги
изгладнале до смрт.
22
Колку поубав беше животот и толку поголема е неговата загуба,
23
Хостија – (жртва) бесквасно колаче со кое католиците се причестуваат.
24
Овој поим во ст. 98 се појавува практично во завршеното дело. Стихот игра улога на орган-сведок.
20
21
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Мои ко што вријат глуво клетвите.
Вие не колнете, о вие, римски жени!
Вие ваш јарем молкум влечете.
Епонини25 од Север, спиете во гроб,
В дно на катакомби поддржувате роб
Од што сал пред прек суд ќе се извлечете.
XVI
Народе замолчен, владару единствен!
Железни борци вечно борбени, неми!
Петар го почнал тој двобој величествен :
Ќе скине ли конци? Тој е од наши дни?
Кротител е простум ноќ и ден и следи
Скротен кој молчи сè дури се разбуди.
Се втренчат еден друг ко два Титани.
XVII
Долу, народ гледа со Тартарски очи
Бунтовни дворјани, од Цареви в стега,
Секира спрема и од борој ја точи
Во идни случаи тежина да извага.
Високо, сам, Цар на цела Русија
Шета Петар мавта друга секира која
Сече глави на Болјарите со рака
XVIII
Една ноќ видов две сатари плоскати
Се лулаа, крепеа длабоки, тешки удари.
Мажите паднаа, жени свиснати
Газеа низ снегот на звук на тамбури,
А, со згмечена рака, ко ваша сестра,
Лулаа синој крај Сибирски езера
И бараа да спијат мечкини отвори.
XIX
Тие жени без страв, царици симнати,
Презираат да се жалат, одат в пустина
Без да свртат глед, без да се затекнати
Врват под порта каде цела надеж ја нема.
Чиниш знаат, чело мирно да видат,
Дека год, ден по ден, претходно се местат
Во вечна книга пред Цар отворена.
Епонина – жена на римскиот военоначалник Јулиj Сабин (-78 г.по н.е) со која имал две деца, лињонски водач
од 69-70 г., организирал во Галија бунт против римското владеење. Претрпел пораз, девет години живеел скриен во пештера, каде што Епонина го придружувала ноќе. На крајот биле фатени и бил убиен.
25
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ХХ
Кој страшен знак има на чело, човек тој?
Кој затвори срце в три железни кругој
Што си обвиле оклоп Римските царој
Против крикој на душа, на плот крикој?
Мислиш меѓу робој дека на крај сит е
Маченици на снег и на лед да сее,
Да трупа проклети в земен пекол некој?
XXI
Ако е точно дека имал в дно на гради
Од детска бледост срце на татко стушен,
Дур крај ќерка со рајска убавина седи,
Имал очи в солзи, лик блажен и возвижен,
Што имал, копнеж в душа, за сон единствен,
На одмор да одведе жена некој ден
Под сонцата што греат крв во крај јужен;
XXII
Ако е точно народ од ропство цело
Искупено од рака своја избавил,
Создал слободен пастир и создал село
Каде што тартарскиот роб сам бил,
Со благо што е гордо на патник налик
Кој купил илјада птици за птичарник,
Во ист миг слобода и зраци им вратил;
XXIII
Би рекол тој: „Жал ми е, милостив сум јас;
Со нови мачници стар грев е прочистен;“
Ќе повторел три пати в простор негов глас,
Ко глас на ангел што ќе отвори жиг заден,
Пред народи претпазливи, изненадени,
Пред слободен род и родој поробени:
„Од овца со јагнешка крв сум победен.“
XXIV
Но, не проговорил, но уште таа год
Од час в час ќе паѓа залуд бавно леден,
А на безбојна земја, без шум снегот,
Пред нозе на згонети ќе мрзне ноќ и ден.
Молчелив пред својата војска во спокој
Царот, мерејќи оклоп и копје, тој
Ќе прави преглед и ќе молчи везден.
5 ноември 1847 година.
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ПО ДЕСЕТ ГОДИНИ.
____
БЕЛЕШКА НА ВАНДА
ДО ИСТИОТ ФРАНЦУЗИН
ВО ПАРИЗ
Од Тоболск во Сибир.
На 21 октомври 1855 г., на денот на битката на Алма.
Кажавте право. Цар молкнал. – Сестра – мртва
Робијаши од Сибир ковчег носеле.
А синој на светица, на жена цврста
Без име, без ранг, без жал, ко робој следеле.
Само ѕвоно нежив град трогнува.
Но, на југ, топот на кај Крим одекнува,
А в срце на мечка Бог гордост бие.
ВТОРА БЕЛЕШКА НА ВАНДА
ДО ИСТИОТ ФРАНЦУЗИН
Од Тоболск во Сибир.
По заземањето на Малаховското утврдување.26
Севастопол срушен веќе не е. – Го срамна
Вземи француски орел, а Царот скамна,
Умрел од бес. – Велат вагата огромна
На Господ се појави штом гром грмна.
– Светицата ја држеше висечка в простор.
Жена, мачница можеби дала опрост,
Боже небесен! – Но, мајка прости дамна?

Малаховскиот бастион е изграден на ритче во Севастопол под кое се погребани човечки останки. Одиграло
голема улога во војните околу 1850 г.
26
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СОДРЖИНА
 ПОЕЗИЈА
Петар Наневски
5
Слика што оди: Нота, Дуо, Метафора, Дијана во лов, Пенелопа,
Копови од сенки, Плачот на куќата, Билјана, Пакост
Панде Манојлов
9
Битола моја, Судбина, Доста е – Доста сме, Сè ќе се стиши
Христо Петрески
13
Благоста на своите усни...
Кире Неделковски
15
Поезија... Премин..., Поетот покрај пирамида, Наративен накит,
Летање низ соништата, Содржината на соништата
Милица Димитријовска Радевска
18
Сименица, Клетва во сонот, Валавици, Слики, Пресликан писок,
Модел, Сликар, Рамка
Стефан Марковски
22
Мисла, тело, Допрена белина, Болничка рапсодија,
Еден ден, одамна сонет ден, Метафизика на Љубовта,
Метафизика на Немирот, Цветопат
Мирјана Стојановска
26
Судбината на буквите
Диме Ратајкоски
31
Сенката на стариот орев, Кадифени бради, Аманет,
Исчезнување, Празнина
Гордана Стојаноска
33
Читанка на животот
Билјана Т. Димко
37
Читател, Прв бакнеж, Посвета, Недореченост, Мојата мајка,
Засекогаш е додека се може, 1, Пејзаж, Домашна работа, Постхумно
Елизабета Јончиќ
41
Судир, БолиЧе, Усмртување на мислата, Птици, Луѓе,
Врел е зборот
Даниела Андоновска-Трајковска
45
Здив, Украден миг, Сецирана, Јазик, Прсти
 ПРОЗА
Владимир Костов
Уликс
Никола Кочовски
Чекори накај боговите
Петре Димовски
Три ангели
Никола Илијовски
Отказен рок

51
53
58
61
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Ленче Милошевска
Фотографија

65

 ДРАМА
Зоран Пејковски
Реквием за љубовта – Пролог, Сцена 1

69

 ПРИКАЗИ, ОСВРТИ, КНИЖЕВНИ КРИТИКИ,
РЕЦЕНЗИИ...
Љубинка Донева
Бродењето на (и низ) животот – втор дел
Весна Мундишевска-Велјановска
„Крв и роза“ – метагалаксија на визуелизациите на астралноста
Радован П. Цветковски
За родот Личан и поетот Фран Валенчич
Златко Жоглев
Како да се создава литература и да се живее:
студија на случај – Владимир Костов
Васил Тоциновски
Љубовта на Угрин Цутар и Михаела Косар
Никола Кочовски
Времето на испревкрстени ветришта и немирите на една длабоко
сензуална поетска душа како дијагностика
Даниела Андоновска-Трајковска
Орањето на животната бразда или за губењето на атрибуцијата
Славчо Ковилоски
Нешто ново за Александар III Македонски
Симона Петровска
Архетипот и симболот во „Света песна“ од Анте Поповски
Ива Димовска
„Ќе се родат светови нови“ – калеидоскопската книжевна мисла на
Весна Мундишевска-Велјановска
Елена Пренџова
Не е злато сè што сјае
Панде Манојлов
Четириесет години творечки успеси

77
85
88
93

97
100

106
111
113
118

120
123

 ПАРАЛЕЛИ
Жарко Милениќ
Вечера
Билјана Миловановиќ Живак
Милошевите цреши, Женски тајни
Снежана Алексиќ Станојловиќ
Ако сакаш птици, Бело и црно
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Искра Пенева
Марионети, Кутии
Виктор Шеќеровски
Мојата мајка, Живот како прашина, Игра
Виктор Радун Теон
Зачнување, Трагам
Олга Борисова
Крилеста душа, Одликите на есента, Зајдисонце
Генка Богданова
Јас и ти, Врне
Вања Ангелова
Срце за летање, Танго
Јулијана Донева
Што ли си уште?, Адаџо
Радко Стојанов
Прероден, Ах, љубов, љубов...
Божко Ангелов
Хаику поезија
Милена Обретенова
Денес, Паѓачка ѕвезда
Фирита Карп
Мисли, Ништо за среќа, Прашање
Флорин Чоча
1., 2., 3.
Ѓеорѓе Добре
***, ***, ***
Адриан Ботез
Чудни случки, Биографии
Флорентина Лоредана Далиан
Како во балет на Чајковски, Ноќ над селото, Поетот
Стере Буковала
Не се вратија повеќе жеравите, Патеката која разделува
Корнелиу Антониу
Одбранбени механизми (1), (2), (3) - емигрирањето
Олга Лалиќ-Кровицка
Крој, Светска прошетка, Небо
Валерио Орлиќ
Заспан град, Пеперутка
Љубица Рибиќ
Милост, Структура на животот
Милан Новак
Триесет и шест дена, Секогаш се кругови

131
132
133
134
135
137
139
140
141
142
144
145
146
147
149
150
151
153
155
156
157

ПРЕВОДИ / ПРЕПЕВИ
Зора Русомарова
Животот и делото на Алфред де Вињи (1797-1863)
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ИЗДАВАЧ
Македонско научно друштво – Битола
Центар за култура – литература,
драмска уметност, филм и издаваштво
Ул. „Ленинова“ бб, п.фах 145,
Битола, Република Македонија
тел. +389 (0)47 222 683; +389 (0)47 550 683
Жиро сметка: 200-0008265087-65
Депонент на Стопанска банка А.Д.- Скопје
ЗА ИЗДАВАЧОТ
доц. д-р Марјан Танушевски

СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ
Год. V, бр. 5

КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА И КОРИЦА
Весна Мундишевска-Велјановска

ЛИКОВЕН УРЕДНИК
Љубица Мешкова-Солак

ПЕЧАТИ
Печатница ,,Графопром“ – Битола

ТИРАЖ
300 примероци

Битола
2017 г.
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