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ПРЕДГОВОР 

 

Деветтиот број на Списанието за култура – литература, драмска уметност, 

филм и издаваштво „Современи дијалози“ е најобемното издание до сега и е 

резултат на посветеноста, идејноста, упорноста и селективниот пристап на 

редакцијата на списанието која има меѓународен карактер. Од особено значење за 

нас како редакција и за квалитетот на списанието е успешната соработка со 

реномирани книжевници, научници и ликовни уметници од нашата земја, но и 

пошироко која од година во година станува похетерогена, поцврста и 

попродлабочена. Доказ за тоа е исполнетоста на стандардните рубрики на 

списанието со содржини кои имаат високи научни и естетски вредности. 

Во осумте рубрики (Поезија, Проза, Драма, Интервју, Прикази, осврти, 

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

се вкупно 86 книжевници (подредени по азбучен редослед) и 6 наши познати 

ликовни уметници, односно 52 македонски автори и 40 автори од 26 земји во светот 

и тоа: Јордан, Сирија, Саудиска Арабија, Италија, Шпанија, САД, Виетнам, 

Словенија, Франција, Хрватска, Полска, Алжир, Нов Зеланд, Обединетите Арапски 

Емрати, Словачка, Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Јапонија, Перу, Западен 

Бенгал, Индија, Романија, Ерменија и Кина. Оттука, читателите ќе имаат можност 

да уживаат во ликовните дела, книжевните, стручните и научните текстови од наши 

познати македонски автори, како и во интервјуто со Монгани Вали Сероте, 

добитник на „Златниот венец“ за 2012 година на Струшките вечери на поезијата. 

Читателската публика ќе има и можност за естетско доживување на современата 

светска книжевност преку преведувачката дејност на нашите преведувачи – 

соработници, односно на: а) прикажаната сурова реалност во поезијата на сириските 

поети; б) луцидно-модернистичката нота со примеси на магичен реализам во 

поезијата на арапските поети; в) наративниот и смирен лирски израз со неочекувана 

пресвртница, но и луцидниот и храбар поетски код со естетизација на грдото кај 

словенечките поети; г) природата како лирски код за искажување на длабоки 

философски мисли при што лирското Јас се претопува со опкружувањето 

станувајќи неделива целина која како таква станува естетски знак – во поезијата на 

виетнамскиот поет; д) статичните поетски мотиви од кои се апстрахира остра мисла 

кај француските поети; ѓ) загриженоста за екосистемите и опстанокот на човекот кај 

поетесата од Нов Зеланд; е) философските и егзистенцијалистичките прашања во 

поезијата на индиските поети; ж) ангажираната поезија на поетот од Албанија кој со 

метонимијски конструкции го апстрахира нечовечното во меѓучовечките односи; з) 

наративната субноминална порака во поезијата на романскиот поет кој вистината на 

постоењето ја бара во животните приказни на познатите ликовни уметници 

раскажани со изразено лирски и метафоричен јазик; ѕ) ониричните прикази на 

реалноста кај ерменскиот поет; и) рефлексивната и научно-дескриптивна поезија на 

поетесата од Кина, итн. 

Изразуваме благодарност до сите автори, соработници и читатели! Нека 

зборот и понатаму биде сила што ќе нѐ обединува! 

 

Редакцијата 

Октомври 2021 г. 
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FOREWORD 

 

The ninth issue of the Journal for Culture, Literature, Drama, Film and 

Publications, “Contemporary Dialogues” is the most extensive issue so far and is a result 

of the dedication, creativity, perseverance and cautious approach of the journal’s 

editorship, which is composed of literati and university professors from the Republic of 

North Macedonia, Great Britain, Slovakia, Saudi Arabia, Taiwan (Republic of China), 

Bosnia and Herzegovina, Japan, USA and Serbia. What is of paramount importance for 

both the editorship and the quality of the Journal is our successful cooperation with 

renowned literati, scientists and artists not only from our country but from abroad as well, 

and to our utter contentment this cooperation is becoming increasingly heterogeneous, 

strong and profound with each passing year. Confirmation for this we find in the Rubrics’ 

contents which abound with high quality scientific and esthetic contributions. 

The Journal’s eight Rubrics (Poetry; Prose; Drama; Interviews; Stories, 

overviews, literary criticism, reviews…; Accents, Translations and Parallels) subsume 86 

authors (listed alphabetically) and 6 domestic artists, i.e. 52 Macedonian authors and 40 

foreign authors from 26 countries in the world – Jordan, Syria, Saudi Arabia, Italy, Spain, 

the USA, Vietnam, Slovenia, France, Croatia, Poland, Algeria, New Zealand, the United 

Arab Emirates, Slovakia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Japan, Peru, West 

Bengal, India, Romania, Armenia and China.  

The Journal provides its readership with an opportunity to relish artistic pieces, 

literary, specialised and scientific texts by distinguished Macedonian authors as well as an 

interview with Mongani Vali Serote, from South Africa, who was the 2012 Golden 

Wreath laureate of Struga Poetry Evenings. 

Furthermore, to our great satisfaction, via the translations of our translators-

collaborators, the readers are enabled to aesthetically experience various aspect of the 

contemporary world literature, or more precisely: a) the depiction of the cruel reality in the 

poetry written by Syrian poets; b) the lucid-modernistic overtones with nuances of magical 

realism in the poetry of Arab poets; c) the calm narrative lyrical expression interwoven 

with unexpected twists and turns, as well as the lucid and brave poetic code which 

beautifies the despicable in the poetry of Slovenian poets; d) the nature as a lyrical code 

for expressing profound philosophical thoughts in which the lyric ‘I’ is absorbed by the 

environment and becomes an indivisible whole, which, in turn, is transformed into an 

esthetic signal – in the poetry of the Vietnamese poet; e) the static poetic motives from 

which a sharp thought is excerpted in the poetry written by the French poets; f) the 

concern of the New Zealand poetess about the survival of the Planet’s ecosystem and the 

humankind in general; g) the philosophical and existential issues in the poetry of the 

Indian poets; h) the truly engaging poetry written by the Albanian poet who, by means of 

metonymic constructions, highlights the non-human in human relations; i) the sub-

nominal narrative message in the poetry of the Romanian poet who seeks the truth of 

existence in the life stories of famous artists, narrated with a pronounced lyrical and 

metaphoric language; j) the oneiric depictions of reality by the Armenian poet; k) the 

reflexive and scientifically descriptive poetry of the Chinese poetess, etc. 

We express gratitude to all the authors, collaborators and readers! Let the word be 

a force that will unite us now and forever! 

The Editorship of “Contemporary Dialogues” 

October 2021 
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Даниела Андоновска-Трајковска 

УДК 821.163.3-1 

 

Oд „Пеш по воздушна линија“ (Скопје: Ми-Ан, 2021) 

ОПКОЛЕНО ВРЕМЕ 

 

времето беше во средината 

а ние игравме околу времето  

фатени за раце го заобиколувавме 

занесени во молитвата за дожд  

што траеше не знам колку  

зашто времето беше во средината 

а не можевме да погледнеме  

на неговиот рачен зглоб 

зашто сѐ исчезнуваше пред нас 

кога брзо се вртевме во круг 

држејќи се за рацете кои постојано ни никнуваа 

во различни правци на светот 

и не знаевме колку е часот 

зашто со различно лице нѐ гледаше времето 

што спиеше во средината  

со стрелките што покажуваа кон нас  

со сите секунди со кои гласно извикувавме  

дека ќе сме вечни 

сѐ додека ни се врти во главата 

и не знаевме колку долго се вртиме 

околу времето што молчеше во средината 

ниту колку траеше нашето одвртување 

но доволно беше што знаевме 

дека се вртиме во круг 

околу времето што нѐ навиваше  

за да ја разбуди вечноста што спиеше во нас 

 

 

ЧЕКАЊЕ НА ЗБОРОТ 

 

Чекав долго на клупата нема 

среде вакумирани сеќавања на тркалца што се возат 

и газирани мисли што експлодираат на допир 

 

и книги со искинати страници 

и автограми со погрешни датуми 

и допири што лебдат по неспани ноќи 

 

и мириси заробени во малечки шишенца  

што си ги носиме на вратот 

и ги кршиме при слетување 
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и отсутни погледи во расплакани прозорци 

и забрзани чекори кон непознатото 

 

Чекав долго на клупата слепа  

и со нокти ја длабев во нејзиното тело 

секоја секунда што ме притискаше 

и се молев да дојде зборот што ми треба  

мојот збор заборавен во приказните 

 

 

ВРЕМЕНСКА КАПСУЛА 

 

Има некој кој верно нѐ чека во центарот 

на мислите што лутаат 

зад погледите на автобуските станици  

кои ги пречекуваат и ги испраќаат соништата  

во кои секогаш одново се раѓаме 

за да ни трае сегашноста 

во сите градови кои автостопираат  

на главните патишта  

во државите кои патуваат надвор од себе 

за да ги осознаат своите граници 

 

има некој кој во иднината нѐ чека 

за да ни го подземе багажот 

под кој не можеме да се препознаеме 

кога ги славиме миговите  

на нашата мината сегашност 

 

има некој кој закопан во иднината нѐ чека 

 

 

ГОДОВИ НА СРЕЌАТА 

 

кога мајката и детето играат криенка  

куќата се смее гласно 

им се крие под дрвените штици  

и ги чека за да ги подигне високо 

со море од спомени 

секундите се држат за стомак 

и се кикотат  

ѕидовите се поместуваат наназад 

а времето се истегнува како ластик 

до новиот темел во кој се заѕидува иднината 

 

кога мајката и детето играат криенка 

сите куќи се смеат хорски 

распукуваат ѕидовите од отпечатоци на прсти 
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врз распеаните букви кои учат да читаат  

со исплазен јазик 

и графитните линии во кои вреска сирената на автомобилот  

за да биде видена 

и еден Снешко со мисла забодена во небото 

и насмевката на крилјата на пеперутката  

која не знае дека е црв 

и пајакот кој ни ги плете соништата  

за да ги отплеткуваме кога сме будни 

оживувајќи го мозаикот на животот 

 

кога мајките и децата играат криенка 

годовите на среќата се смеат 

и ни раскажуваат приказни  

кои заискруваат во мракот 

и нѐ топлат 

кога студените ноќи  

во срцето ни презимуваат 

 

 

БИРОКРАТИЈА 

 

риба без јазик 

виси на јадицата 

корумпирано 

 

 

ОМЕКНАТИ КОНСОНАНТИ 

 

најтешко ми е да си ги најдам  

вокалите од преден ред 

да им одржам лекција за тоа како да преживеат 

во овој свет во кој сѐ е направено од метал 

за да не ги омекнуваат консонантите  

кои до нив ќе застанат 

 

едни меки лица гледаат во нас  

од другата страна на огледалото 

но не им даваме да се расплачат среде бел ден 

ниту да се смеат од срце 

ниту да се бакнуваат полудени од љубов  

во трговскиот центар на погледите 

 

ах тие вокали од преден ред 

што ми го расипуваат огледалото! 
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Весна Ацевска 

УДК 821.163.3-1 

 

КАЈ ПРОЛЕТНИТЕ БОЖУРИ  

 

Онаму кај крајкотрајните божури  

расцветани рано напролет  

под ѕвезденото небо,  

меѓу светлината и мракот 

може да ги најдеш оние 

чијашто верба не скипнува  

и некој / некоја од нив  

што ќе смогне на своите дланки  

да го понесе тешкото бреме  

на ова наше разболено време.  

 

 

ГРЛИЦИ  

 

Овде се кријат грлиците,  

невидливи за неопитно око.  

Втопени се во околината,  

сите се едно трепетно уво.  

 

И јас наслушнувам со нив: 

придушениот шум подземи,  

птичјиот клик на воздушен столб,  

возбудениот вресок на тревата.  

 

Иде ли ловецот, и од каде?  

Во што е претворен овој пат? 

Скриена е неговата муцка,   

на волкот в уста лесно е паднеш.  

 

 

КАЈ СЕВЕРНИОТ ВЛЕЗ 

 

Некогаш тука заглушувачки запираа  

големите возови од задгранични земји  

преполни со луѓе што прилегаа    

на локомотиви без тешки вагони.   

Тие се симнуваа кај нас ретко,  

љубопитни за здивот на Ориентот  

раширен низ нерамната калдрма, 

за да насетат што има зад завесата  

на неразбирливот таен јазик  

во кој спие каменот на мудроста,  
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гледајќи како им се насмевнува  

и ги пречекува гостопримливо  

тенката облека во студено време,  

зинатите чевли во време на дожд.    

 

 

МАРГАРИТ  

 

Ако се прашуваш кога,  

токму сега е мигот за скок  

во сопствената внатрешност,  

во тоа длабоко и бурно море  

од лелујави сни и спомени.  

 

Таму е девојчето што си игра  

со светлината и сенките,  

обидувајќи се да ја исцрта  

линијата на сопствената сенка  

во почвата наросена од дожд.  

 

Потаму е штрклестото моме  

во дворот обраснат со трева,  

со трепет во темницата чека 

да истрча прва до ѕидот 

во играта што намовнува.   

 

На покривот се млечните заби,  

нив ги чуваат подивените мачки  

кои се сноваат крај заборавени тајни  

зафрлени по таваните, подрумите,  

обесени на дрвјата како мартинки.  

 

Ако ги најдеш, од тие монистра   

ќе нанижеш бесценет маргарит,   

свиен во неколку долги венци.  

Обесени на твоето бело грло, 

ќе тежат како што тежи животот.  

 

 

КРИЛЈА  

 

Пливавме до речниот остров   

низ матната река што мазни чакал,  

до трските со кои ги шепотевме 

тајните, немерливи и воздушести.  

 

Градската плажа нѐ испраќаше  

и нѐ дочекуваше со речниот ветер,  
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со иста благост за детските модринки,  

за црвените касаи од комарците.  

 

Дивата смоква ни нудеше сенка,  

под неа ја постилавме нашата смеа 

растоварени од скришниот товар и како  

на Силјан Штркот ни растеа крилја за лет. 

 

 

НА ВИСТИНСКО МЕСТО 

 

Ако ја поминеш оваа улица-реченица  

и свртиш кон мостот што се префрла  

од светот во текстот преку длабочината 

во која се бранува бескрајното море  

на севозможните стварни и нестварни  

нешта, ти си на вистинското место  

каде што може да се пладнува  

онолку колку што ќе смогнеш  

да ја истиснеш од под себе  

разјадувачката монотонија.  
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Томе Велков 

УДК 821.163.3-1 

 

ЗАМИНУВАЊЕ ВО РАЈОТ 

  На Мирчо Андреев 

 

Кога разбрав дека си болен 

Помислив, 

во себе носиш безброј други болештини 

и си го потрошил сиот кредит 

за да можеш да ги запреш ангелите- 

сега само Тој како ќе пресуди . 

 

Кога разбрав дека си во болница 

сфатив дека црните кораби тргнале 

помислив,  

како да се сопре времето . 

 

Кога ми кажаа дека си заминал  

и дека никогаш повеќе  

нема да беседиш  

зборовите на половина пат застанаа 

мислите залутаа  

те видов како лазиш по небото  

а пишувањето мое беспредметно. 

 

Секогаш кога немаат објаснување 

белите мантили велат дека тука бил крајот 

и дека така требало да биде 

зашто титулите се нешто големо 

за да објаснуваат подробно. 

 

А ти, 

ти не си должен  

да објаснуваш 

што сѐ си направил на земјата 

зашто само Нему му даваш отчет  

за да ги поминеш портите 

на патот кон Рајот .  

 

 

НЕДЕЛА – ПОСЛЕДЕН ДЕН ОД ПИЈАНСТВОТО 

 

Недела наутро - Западен Берлин 

 

Не успеав да разберам како Хитлер 

го завршил превоспитувањето 
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и дали го забранил алкохолот 

кога ги постројувал легиите  

пред Бранденбуршката порта  

 

На Долорес Витенбергплац  

во ноќното казино  

некој го пресушил езерото Тегел 

и сега утрото го затече на тротоарот 

превртувајќи се во прашината  

 

Ни еден таксист не сакаше  

возилото да го претвори во свињарник 

Цел ден ги поздравуваше сите возила 

и се расправаше сам со себе  

 

Кога се смрачи ,успеа да се исправи на две нозе 

Едно возило застана и го одвлечка во темнината  
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Славица Гаџова Свидерска 

УДК 821.163.3-1 

 

МИ НЕДОСТИГАШ СВЕТУ 

 

Ми недостигаш, свету 

ти, кој сега си заложник и затвореник 

а, јас го немам клучот 

 

Ми недостигаш, свету 

мудрите раце ти се во синџири, 

а испуканите нозе во пранги, 

 

Ми недостигаш свету, 

твојот еликсирен кислород е забранет, 

сонцето замаглено 

а плодовите отровни 

како во времето на Ева 

 

Ми недостигаш свету 

те претворија во граница 

на која бескрајно се чека 

 

Свету, ми недостигаш 

ти, кој сега си заложник и затвореник, 

а ,јас, клучот го немам 

 

 

НЕКОГАШ ОВА Е СÈ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ЗА СВЕТОТ 

 

Рибарите извлекле 

тело 

врзано со сајла 

со цигли на нозете  

и дупка од куршум  

во главата 

 

Има безброј 

неизвлечени тела 

врзани со сајла 

со цигли на нозете 

и безброј дупки 

во душата 
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МИСТИЧЕН СИ, СВЕТУ 

 

Ни праќаш пораки со непознати знаци 

на контурите на планините 

на петоаголниците на желкината куќичка 

во симетријата на снегулките 

и распоредот на боцките на ружиното стебло 

твојата бавна синтакса 

ја испишува праисториски полжав  

со густа лигавица на тревата 

Постојано ни пишуваш, 

а ние не умееме да ги прочитаме твоите мистични писма 

оти сè што досега нè научија е да се плашиме  

и само стравот да нè одржува во живот 

Веројатно е доволно 

да легнеме  

да го наслониме увото на земјата 

и да го усогласиме својот срцев ритам 

со твојот 

 

 

ТЕ ПОВРЕДУВААТ, СВЕТУ 

 

Те повредуваат свету, 

со бомби врз твоите гради 

со нуклеарни проби 

во срцето на твоите океани 

со отровни гасови 

во алвеолите на твоите шуми 

Кој да стави мелем од невен 

на изгорениците 

на твојата кожа од диносаурус 

Ама 

што се нивните матни погледи 

во споредба со твоите вселени 

што се нивните дваесет и четири часа 

во споредба со твоите ери и векови 

што се нивните коски 

за твоите геолошки мистерии 

тие пак во тебе ќе се вратат 

ќе се стопат во тебе, 

Што се нивните демони 

во споредба со твојот Бог, 

свету 
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ВРЕМЕТО ЗАСТАНУВА 

 

Времето застанува пред децата 

што живеат во камионите со лубеници 

и со искината церада 

низ чии дупки слегува месечината 

а потоа легнува  

меѓу куклите од кои останале само торза 

Времето застанува пред напуштените куќи 

со отворени покриви: 

и откриени тајни од старите долапи 

и чајот исушен на пенџерето  

што сè уште ја чека својата врела вода 

и шпоретите што мирисаат 

на свежо замесен зелник во недела 

и пожолтениот весник  

оставен со децении зад авлијата 

 

во него може да го прочитаме 

она што ќе се случи утре 

 

 

ЗАКЛУЧЕН Е СВЕТОТ 

 

Заклучен е светот 

луѓето панично бегаат од смртта 

како рипки што се удираат 

од аквариумското стакло 

ги заклучуваат сите врати и прозорци, 

ги повлекуваат ќепенците 

ги спуштаат ролетните, 

ги прекриваат сите огледала во домот 

плашејќи се да не ја видат смртта 

во сопствениот одраз 

 

Заклучен е светот 

морињата и океаните се преселуваат 

на географските карти и во атласите 

 

Светот е заклучен 

сите негови пустини се затворени 

во еден песочен часовник 

што ги одбројува времињата  

на стравот 
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Лидија Димковска 

УДК 821.163.3-1 

 

РАСПАЃАЊЕ 

 

4. Љубовта што се распаѓа 

 

треба да се испрска со студена вода 

како дланка изгорена со жешко масло 
 

и тишината ќе го замолчи крикот 

што кружи како крв во зачепена вена.  
 

На сродните души им требаат сродни тела, 

на сродните тела – сродни души. 
 

Па кога раз-говорот без говор е молк, 

ни осамата не е осана во вишно небо, 
 

врз кое некој не ни чука, а му се отвора, 

а друг тропа ли тропа врз закатанчена врата. 
 

Љубовта што се распаѓа е раскол со себе, 

не засега друг надвор од тебе, 
 

па треба да се одвои од сопствената оска 

небаре е до крај изгризана коска, 
 

и да му се подаде на тукушто роденото куче 

што за љубовта и нељубовта допрва ќе учи. 

 
 

5. Историјата што се распаѓа 

 

треба да се презакопува како коските на убиените 

од делче окупирана во делче ослободена територија,  
 

да се отпретува како совеста на убијците, 

а преживеаните да се гетоизираат 
 

и сами со себе да зборуваат на јазик 

неразбирлив за мртвите.  
 

Во историјата што се распаѓа стануваш дебелокожен, 

ништо повеќе не те допира, 
 

само низ слузокожата понекогаш 

во тебе продира избегнатата несреќа 
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како кога стапалата број 36, ни детски ни женски,  

ти пропаднаа во цокулите на татко ти, број 43, 
 

од војничката опрема за југословенските резервисти.  

Алтернатива во обувки големи како лопати.  
 

И во претходната и во наредната војна 

тупотот беше ист, смртта прописна, а животот - воена вежба. 
  

Од единаесет деца останавте живи две, 

од две – ниедно не роди дете.  
 

Врз некои фрлаа земја со лопати, 

врз други ја тапкаа со цокули, 
 

врз трети мртвите сами се посипуваа со неа.  

Историјата наместо крст се распнуваше врз гробовите.  
 

Децении подоцна смртта е ДНК на животот, 

но животот никогаш веќе не ќе ѝ биде ДНК на смртта.  
 

Татко ти ги врати цокулите во воената единица,  

ти не се врати таму кајшто требаше да не се повтори 
 

историјата што се распаѓа, закопана во масовно гробје 

што треба да се пронајде и откопа, на сопствена сметка. 
 

 

6. Животот што се распаѓа 
 

треба да се стави на подавалник во рака на старица 

која во другата држи бебе, а на усните молитва  
 

од која наскоро ќе задремаат  

четворица старци во бели кошули со сламени шапки, 
 

пред кои стојат осум шишиња пиво пилснер 

и иднина во празната чинија од супа со чили.  
 

И како Фриц Фукш кој ги нагости  

германските заробеници во Радио Ленинград 
 

за да ѝ пренесат на опсадата дека градот 

сѐ уште јаде и пие и нема да падне, 
 

и животот што се распаѓа 

треба да се пресели во шесте странички 
 

со по дваесет празни линии во календарчето, 

а за седмиот Господов ден, без забелешки 
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да се најде и причина: човек физички се раѓа,  
духовно опстојува, душевно умира.  
 

И како што мора патолошката бременост  
да се одлежи во болнички кревет,  
 

а сегашноста за да биде здрава  
треба да е без минато бреме, 
 

така и животот што се распаѓа треба да се положи 
врз ладилникот за сладолед крај бебето  
 

со празно пластично лонче во рачето 
и со очи ширум отворени во крикот на Мунк.  

 
7. Иднината што се распаѓа 
 

треба небаре стол да се сврти со ногарките угоре 
како во тукушто изметен и измиен џез-клуб во Чикаго 
 

со натпис For Sale на вратата, низ која наместо на спиење  
келнерката без ноќната плата го фати првиот воз  
 

кон домот за геријатрија кајшто е крајот на иднината, 
иако цела ноќ сите веруваа во неа. Но не и таа, 
 

додека на источноевропски јазик нагаѓаше  
со што ли го тепале како дете саксофонистот 
 

со црна кожа под белата кошула?  
Со каиш ли, како неа татко ѝ – за да ја види опашестата ѕвезда, 
 

со стапче ли, како неа учителот  – за да ја допре, 
со дланка ли, како неа мажот – за да ја згасне?  
 

Саксофонот пукна како трубата на ромскиот свирач 
на свадбата во селцето на нејзините предци, 
 

кајшто првиот полов акт беше строго географски одреден, 
и дури кога замина стана политички чин.  
 

Таа ги испушти чашите, сопственикот ги изгуби нервите, 
сегашноста на лабави нозе заврши без минато.  
 

Иднината што се распаѓа треба небаре наплатна рампа 
да се крене откако си го платил ливчето за паркирање, 
 

но чуварот никаде го нема и рампата не се крева,  
а ти сфаќаш дека животот не е паркинг за возила 
 

од кој возачот тргнал пеш со ливчето за наплата в рака 
размачкано од пот и солзи, неважечко засекогаш. 
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Никола Илијовски 

УДК 821.163.3-1 
 

СУДБИНАТА НА ВРЕМЕТО   

  

Времето е брза река   

што најмалку знае да чека.   

Затоа што од сите други реки   

тоа има најмногу притоки.   

  

Едни притоки се утрински   

обоени во жолто и сино.   

Други се пладневни   

како црвено тиквешко вино.   

А трети пак се вечерни   

и го заспиваат огнот во каминот.   

  

Но, да не се разбереме погрешно тука   

времето не е обична река што прави бука.   

Иако непрестајно и силно тече   

како најбрз водопад речен.   

  

Сегашност, минато, иднина   

времето има чудесна судбина.   

Сврти се за миг и дошло утре   

залајало пред порти како гладно улично кутре.   

  

Времето е брза секавица   

со илјада и една станица.   

Таму се наредени волшебни перони   

што севезден ги пречекуваат залутаните вагони.   

 

 

ВИСТИНА   
  

Кога се зборува вистината   

се поместува и планината.   

И дури таа само еднаш да се рече   

може в мигот да растопи глечер!   

  

Кога вистината ќе се каже   

среќен може да остане тажен.   

Но и тажниот може да биде среќен   

кога вистината ќе се рече!   

  

Вистината знае да тежи повеќе од тон   
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и да трае долго, како меморија на слон.   

Но, понекогаш бега и се крие   

и доаѓа со ноќта, кога денот спие...   

  

Вистината е остра и породува сомнеж   

често е оган и согорува во копнеж!   

Може да мириса убаво, но и да смрди   

скриеното да го открие, а лажното да го огрди.   

  

За вистината може уште многу да се кажува,   

дури и во нејзино име да се подлажува.   

Но, кој има навика да ја говори   

златни остануваат неговите зборови!   

 

 

ФАНТАЗИЈА   

    

Можам да бидам филозоф   

па дури и економист,   

а можам да собирам и мов   

и пак да останам ист.   

  

Можам да бидам шахист   

па дури и славен актер,   

а можам да бидам и таксист   

со слободен карактер.   

  

Можам да бидам уредник на весник   

па дури и спортски коментатор,   

а можам и да пишувам приказни   

за скриено злато.   

  

Можам да бидам физичар   

па дури и астронаут,   

а можам да садам и градина   

со секаков зеленчук.   

  

Можам да бидам научник   

па дури и адвокат,   

а можам да бидам и волшебник   

што крие по некој трик во ракав.   

 

Можам да бидам сѐ што ќе посакам   

па дури и фантазер,   

а можам и само да си играм   

од утро до вечер.   
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КОЈ ШТО ЈАДЕЛ   

    

Дедо Борис   

јадел тава со ориз.   

А една баба Ката   

само зелена салата.   

Вујна Марија   

си јадела грашок и боранија   

А пак вујче Тони   

павлака и макарони.   

Си каснала Јана   

зрела банана.   

Додека Цвета   

била на диета.   

Баба Соња и дедо Добре   

си свариле чомлек.   

Сашо побарал   

пченка и грашок.   

Една Верка замезила   

леб, домати и лута пиперка.   

Комшијата Баже   

не сакаше да каже.   

А тато Никола и мама Соња   

дегустирале тестенини од Болоња.   

Петре и уште двајца   

си свариле јајца.   

Еден скромен гостин   

рече дека ќе пости.   

Тања се гостеше со лазања.   

Дедо Коле и баба Денка   

свариле пченка.   

Лара била мала,   

па јадела попара.   

Сара се мислела   

што да побара.   

А пак вујко Арсо и вујна Живка   

замезиле таратур со шливка.   

Од Шпанија Педро,   

во кафана си нарачал печено ребро.   

Во јогурт Зоки   

измешал смоки.   

Тео изел зелниче цело.   

А јас и бато Миле   

испековме пиле. 
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Трајче Кацаров 

УДК 821.163.3-1 

 

ПРИКАЗНАТА  

НА УЛИ ЧАР 

 

Ми рече дека секогаш 

Кога сум минувал  

Покрај нејзината куќа 

Со разбушавена коса - 

И со ôд на војник  

Од фалангата на Александар 

Стоела на прозорецот и ме гледала 

Ми дала име на рок пеач - 

Дејвид Боуви, Род Стујарт 

Или можеби Роџер Далтри. 

 

Ми рече дека ми одредувала улога 

Во секоја партизанска офанзива 

И во сeкоја љубовна авантура 

На младиот Шекспир. 

 

Ми рече дека ужива во музиката  

Од филмот  за Доктор Живаго 

И во сцени од „Сјајот во тревата“. 

 

Ми рече дека спие за да ме сонува 

И се буди за да ме сретне  

Под прозорецот како Петрарка  

Или Сирано де Бeржерак. 

 

Ми рече дека строго 

Го почитува советот на нејзиниот татко - 

Да избегнува  дружење со непознати 

Потоа ме праша за моето име 

И од каде доаѓам. 

 

Ми рече... 

А, јас во стилот на Сем Шепард  

Онака, тивко за себе, изустив - 

„О, мој господе!“ 

 

(И толку со мојата приказна 

Која, како и секогаш, треба да ја завршам 

Пред да дојдат уличните чистачи 

И пред  утрото да замириса 

На бурек штотуку изваден од фурна!) 
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НЕМОЈ ДА КАЖЕШ 

НАВИСТИНА НЕМОЈ ДА КАЖЕШ 

 
И тогаш беше ти 

Кога во подрумските соби 

Собирав црвени петокраки 

А пролетерските пароли 

Ги пишував врз кожените  

Панталони  на Сузи Кватро. 

 

И тогаш беше ти 

Кога на матурскиот бал 

Над главата како опашеста ѕвезда 

Ми прелета флаширано „скопско“ 

A студиската година 

Ја заверив со фрузура 

На Џон Траволта 

И насмевка на Ли Ван Клив. 

 

И тогаш беше ти 

Кога од  опсадата 

На транзициската „штампа“ 

Се извлеков држејќи се 

За брадите на книжевните 

Модернисти. 

 

И тогаш беше ти 

Кога татко си замина 

Како дел од смачканото племе 

На Блаже Конески. 

 

И немој да кажеш, 

Навистина, немој да кажеш 

Дека си се родила многу подоцна 

Од мојот прв бакнеж  

И мојата стогодишна 

Љубовна робија. 

 

 
 

ТАА ГОДИНА КОГА МАТУРИРАВ 

 

Таа година кога матурирав 

Единствената гимназија во градот  

остана без прозорци, врати 

И добри спомени 

Јас без желбата да останам дома 
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Таа година сфатив дека  

Во градот опеан од сите државни поети 

Музички надежи и пијани гости со остатоци 

Од шкембе чорба по мустаците и брадите 

Можам повеќе отколу еден провинцијалец 

 

Таа година кога матурирав  

Непрестано се качував и се спуштав 

По улицата  која по неколку години 

Стана мој животен стил, мое духовно одделение 

 

Дење по улицата посеана со коцки  

Ги качував моите стравови од смртта 

На Шели, Бајрон и Рембо 

Навечер се спуштав со сонетите на Шекспир 

Музиката на Дорс, Тајм и Азра 

 

Таа година кога матурирав  

На улицата го видов девојчето  

Затскриено Зад зелената ограда  

Како гледа во толпата матуранти  

Кои се обезглавуваа 

Со секоја недоиспена песна  

И долга голтка „Скопско“ 

 

Девојчето стана жена, мајка, љубовница 

А јас сѐ уште не можам да се ослободам 

Од песните и голтките пиво  

Оние кои ме обезглавуваат секогаш  

Кога ќе посакам да матурирам. 
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Делвина Крлуку 

УДК 821.18(497.7)-1 
 

ЗНАМ ДЕКА КОПНЕЕШ... 

(E di që përgjërohesh...) 
 

Кога би знаел што би сакала да ти подарам за твојот роденден 

Јас што не поседувам никаква моќ, никакво царство, 

Што сонувам да ги зграпчам убавините на природата, на светот,  

Да ги простирам пред твојата врата, каде седнуваш и ткаеш соништа, и чекаш  

И ме чекаш...  

Знам дека копнееш да бидеме заедно.  

Со мене што не сум цвеќе што ти го обожаваш,  

(Цвеќе ниту името не ми е),  

Туку ти носам пролетен мирис (зиме со скомраз)... 

Не знам како те оставам сам, овој ден (кога ти се роди, мене ме препороди)  

без да те прегрнам, како што пламен пламти,  

Без да те погледнам во твоите огнени очи, што ме растажуваат при секое 

заминување...  

Како се разделија овие патишта, како се растегаа километрите, не знам.  

За нас што не нè запираше ниту дожд, ниту снег, ниту силен ветер...  

Годините ни го отежнуваат чекорот, светот што ни удира „шлаканица“,  

Ние што му се радуваме со животот, а не со судбината.  

Ние што разменуваме љубов  

И љубов садиме на сите страни.  

Ние што им подаруваме мир на нашите вознемирени души  

Кој ни го спречи чекорот на овој радосен ден, среќен ден, судбината?!  

Да ти ја стегам раката (моќ од тебе да зграпчам),  

Да ја нападнеме нашата недоречена среќа...  

Тогаш ќе летнeв со и без крилја.  

Ќе тргнeв кон тебе а ти со отворена врата ќе ме пречекаше,  

Раширени раце, така како што си сонувал и сонуваш...  

Знам: фатени за рака ќе шетавме по нашите слепи улици  

Како морето и небото без брегови.  

Потоа не знам кој ќе се чувствува погорд?  

Тебе една река со среќа ќе те преплавеше,  

А на мене ќе остане благодeт да те наречам.  

Ете те прашувам: Што можам на благодат да му подарам, на овој ден со белег?  

Ја сакаш ли насмевката, среќата, мирот,  

Земи си сè без задршка.  

Толку сме далеку, а се чувствуваме толку близу, си ми рекол, па ти велам.  

Како стана овој живот, далечен, далечен...  

И да се сакаме толку многу.  

И кога велам дека те сакам, живот ми значиш, божествен и скапоцен да си ми  

Оваа лавина на зборови има мозолчиња на солза,  

Никогаш не би сакала да ти подарам река - солзи на твојот роденден...  

Но ова е мое богатство, ова е моето тешење.   
  

Препев: Ресул Шабани  
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ЗА ТВОЈОТ РОДЕНДЕН   
(Për ditëlindjen tënde)  
 

За твојот роденден ти подарувам  

Магично сандаче  

В среде море клучот ќе го исфрлам  

Да не го најде  

Ниту зашеметена риба  

Ниту бесна далга  

Ниту слепа љубомора.  

Едно магично сандаче  

Ти подарувам, јас.  

  
 

ЗА МОЈОТ РОДЕНДЕН  
(Për ditëlindjen time)  
 

За мојот роденден ми подаруваш  

Магично сандаче  

В среде море клучот ќе го исфрлам  

Да не го најде  

Ниту зашеметена риба  

Ниту бесна далга  

Ниту слепа љубомора.  

Едно магично сандаче  

Ми подаруваш, мене  

  
 

ВОДИТЕ СЕ СРЕТНУВААТ   
(Ujërat puqen)  
 

Слатка е реката од кај што идам јас,  

Солено е морето кај што сега јас сум   

И далечината нè одвојува, нè одвојува   

Душите по небото без граници си летаат   

Како галебите над моето море,  

Твоето езеро, реката наша.  

И на душата спокој му подаруваат   

Копнежот за тебе ми го будат   

Водата по моето тело тече замаено   

Смирува за миг сè што е разгорено.  

Реките доаѓаат од сите страни   

И се сретнуваат возбудени   

И се прегрнуваат како заљубени   

Јас се топам во морето на убавината   

Ги потопив белите прсти во Црното Море,  

Собрав школки што ти ги сакаш,  

Но не и разделба, и тага не собрав.  

                                                Созопол ‐ Бугарија  
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МЛАКА НАДЕЖ, МОЖЕБИ   
(Shpresë e vakët, mbase)  

 

Ноќта заминува со денешната грижа   

Оданде шумите и планините ме чека,  

Знам дека доцнам   

А ти ме чекаш во бескрајното чекање   

Мене, толку далеку прогонет   

Талкам со споменот, копнежот...  

Морската далга великодушно ме дарува   

Со млаката надеж   

Грабливата река   

Есента падна, лисјата довикуваа бура   

Во мојата душа   

Крикот можеби го удави морето   

Но не и надежта   

Но не и сонот!  
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Владимир Мартиновски 

УДК 821.163.3-1 
 

ТЕНИСКА ПЕСНА 
 

Го фрлаш  

зборот „топка“  

високо на небото. 
 

Замавнуваш  

со сета сила. Дури  

и повеќе. 
 

Од ударот  

зборот се претвора  
 

во „топовско ѓуле“  

во „палаво зрно“  

во „летечко семе“.  
 

Во летот  

одлучува да се  

засолни во удобноста  

на зборот „мрежа“. 
 

На своја кожа  

ја чувствува  
 

вечната топлина  

на зборот  

„Мајка-земја“.  
 

А потоа и мекоста  

на една детска дланка. 
 

Фрлаш уште  

една топка  

кон облаците. 
  
Попусто  

замавнуваш.  
 

На небото  

веќе има  

нов збор 
 

ново семе 

и уште едно  

небесно тело. 
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БИАТЛОН 

  Тој куршум толку долго подготвуван 

  од парче тешка руда 

  до зрно луто. 
   

Матеја Матевски  

 

Снег и истрел. И пак. 

Истрел. И пак. Снег. 

 

Куршум врз снег. 

Снег врз куршум. 

 

Трчање во снег. 

Меѓу куршуми. 

 

Трчање додека  

паѓа снег. Трчање  

 

додека фучат  

куршуми. 

 

И неизбежен пад. 

По долгото трчање.  

 

Меѓу снегот  

од лути зрна. 

 

Некој паѓа од замор.  

Некој со празна пушка.  

 

Некој од тежината  

на снегот. Некој од  

 

леснотијата со која некој  

друг испукал куршум. 

 

 
ТРИСКОК 

 

Требаше  

да се направат  

само три скока 

 

Едниот  

од внатре  

кон надвор  
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за да се види  

виделината  

на денот 

 

Вториот  

од доле  

кон горе 

 

за да се сети 

бескрајот  

на небото 

 

И конечно  

од себе до 

некој друг 

 

за помалку 

да боли падот   

во песокот 
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Весна Мундишевска-Велјановска 
УДК 821.163.3-1 

 

ГЕОМЕТРИЈА НА СМИРЕНИЕТО 

 

Зад затворените ќепенци 

на антикварницата 

на една романтична постојба, 

непозната геометрија  

носи бранови смирение 

на третата полица на сонот.  

Оддишката се ресетира. 

 

Пеперутката што си игра 

со легнатиот тризабец на подот 

е антипод на хаосот 

кој виси во огледалото 

на арената на ноќта. 

 

Исчекорот на спокојот 

ја одвиткува својата елементарност 

и отчукува како метроном 

по чиј такт се затвора капакот 

од старинскиот дрвен ковчег на случајноста 

со естетика на чувственоста 

во окото на клучалката. 

 

 

ВО ПРОЦЕПОТ НА СОНОТ 

 

Откако соседите ќе го исклучат клима уредот 

неговиот звук останува 

како настрешница на балконот 

и продолжува да ми ги тресе 

трпките на заспивањето. 

 

Дуплираните часови 

на збунетите минути 

и зашеметените секунди 

удираат по електроните  

набиени во процепот на сонот 

и грмат во напукнатата орбита 

на атомот на невремето. 

 

Тежината на вечерниов немир 

се едначи со масата на јадрото 

на вознемирената сфера  
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која виси како обетка 

на прагот на увото. 

 

 

ТРАЕЊЕ 

 

Тажни немеат 

пресушените корита 

на засркнатите дождови 

на исчекувањето. 

 

Фатаморганата на сјајот 

светка во калта 

на патосот на светот. 

 

 

ПАРАЛЕЛНОСТ 

 

Под чаршафот 

од масата на мракот 

заспаната јас и мојата будност 

си играме со стрелките од часовникот 

на сонот на посакувањето. 

 

Изутрина 

мојата расонета паралелност 

ќе зачекори 

по вонвременската геометрија 

од тепихот на отсонуваното постоење. 

 

 

(СЕ)МОЖНОСТИ 

 

СЀ е можно,  

СЀ е стварно 

СЀ е одамна откриено  

          но 

СЀ во спрега со НЕ 

едновремено 

создава концепт на НЕопределеност 

во референтна рамка во која 

„едновременост“  

за едни значи тековност, а 

за други – веќе заборавена минатост. 

 

Субатомите на СЀ-то  

се спектрални линии од светлински квантум 

на бар-код ad libitum 
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или променливи во формулата на релативноста     

со занемарлива величина – минливоста.  

 

Конзервирани моментуми 

генерираат  

холограми на свесното и свесноста, 

на 

СЕможното и СЕможноста, 

ноОо и на 

НЕсОвесното и НЕсОвесноста. 

 

(НЕлогични антагонизми помеѓу 

НЕОлогизми) 

 

НЕеее! 

Да престанеме 

со СЀ!  

НЕјСЕ! 

 

Во нашите бележници СЀ и НЕ 

СЕ можни почетнички скици 

од интерниот дизајн 

на СЕвселенски ходници. 
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Петар Наневски 

УДК 821.163.3-1 

 
АХ ОХ ЕХ ИХ УХ 

 
Ах ох ех их ух имаме бело светло тука свете 

а што по боли чума или чемер тоа не знам 

птицата делка скулптура во дрвото клука ете 

изгледа се исплаши што бргу веднаш исчезна 

 

Ај речи ми ај да ти насликам страст во бои 

па да доживееш пребогат букет дукат од ружи 

спектарот ете ги има сите нијанси негови свои 

што и задоволство секому убавината ќе пружи 

 

А до нашето Збогум Догледања безброј ќе има 

и што ќе боли сега чемер или думата не знам 

делото пилето го заврши во куќичка за зима 

кога ќе се врати внатре само ќе си влезне. 

 

 
ЅВЕЗДАТА 

 
Ѕвездата на талентот бргу блеснува и гасне 

иако содржината на тоа светло е самиот човек  

нешто како љубовта отпрвин може да е страсна 

па полека лека се губи ехот како далек повик 

 

Судбина учеството има и личното чувство троа 

или некој вид анатема на личноста тиха своја 

но среќа е што некој го нема искуството тоа 

со иднината горди вувис свечено сами да стојат 

 

А поезијата е посебен говор необичност лирика 

ѕвездата е искра што тлее и никогаш да згасне 

и појасно уште е кога стамено блеска и блика 

самата како новум е светол небеска и гласна. 

 

 
КОЈ И КОГА МИ ПРОРЕЧЕ 

 
Кој и кога ми прорече не видов јас и не чув 

сликар и поет да сум севезден соништа да будам 

да претурам и доживувам бол силно пронижан уф 

вечно да барам пев за тајни копајќи како рудар 
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Така препуштен низ чиста стихија сам меѓу рими 

да талкам и со сиот чемер во мене да најдувам  

претурајќи меѓу зборовите содржини и интими 

и како сонцето од мугри да изгревам и зајдувам 

 

Како и кој го прогласи тој чин со најсилна мисла 

поет и сликар да сум во вечна несоница да бдеам 

како Археолог на заумот да му подарувам смисла 

а кога плаче перото и кистот да читат дека пеам. 

 

 
СКРАТЕН ПАТ 

 
Скратен пат до тајната нема сепак таа е тука 

наслутувај добро шепотот сам пат ќе ти каже 

увери се во тоа со неа и срцето диши и чука 

и секогаш со сè крајот стане интересен и важен 

 

Сè е тајно и сè носи таинствен одек од тајна 

па творецот е чесно од неа награден во след 

во еден миг ќе дојде и ќе биде веќе сознајна 

и веднаш содржина бидува и изненадувачки свет 

 

Приговор и изговор пред тајната никогаш нема  

наслути го шумот нејзин што тивко ќе го каже 

веднаш умело и полека прифати ја и брзо земај 

и секогаш смерно ти така бидувај на стража. 

 

 
КОЈ И ДА КОЛНЕ 

 
Кој и да колне бумерангот назад му се враќа 

и секоја почва ја прифаќа сопствената билка 

природата и немоќта како судбина се фаќаат 

како зракот што го има и најмалата светилка 

 

Силни зборови плиснати со сонце зачнуваат песна 

а таму се сите живеалишта на пилето и зрното 

тие слики живи се уште од детството спеснети 

што како дождовни капки се претворени во зрна 

 

Цвет без корен не може и корен без цвет не личи 

познато е секоја почва својата билка ја негува  

природата семоќна како календар се устоличи 

а убавината вечно од добрината ќе произлегува. 
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ЗА ПЕСНАТА 

 

За песната добро велам ако добро се срочи 

плетката и везот да ги соне истиот сонес 

сè бистро смело и топло од срце да се преточи 

што баш ништо нема да изостане ниту конец 

 

Бетовен сакал совети да прими лично од Моцарт 

оти лепиот славеј самиот ги токми своите сонати 

и тоа многу вешто тивко пополека умело и кроце 

убавината ал бавча да грее златно да се злати 

 

За песната се слуша добро кога до срце е добра 

со сите брокатни нишки со сè на своето место 

и сè успело и бистро што за вечност го собра 

а што истата бесконечно топло ќе се пее често. 
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Кире Неделковски 

УДК 821.163.3-1 

МЕГДАНИ ВО МЕНЕ 

 

ЛАВИНА ОД ЛЕКСИКА 

 

Ќе се Откачи од Горе 

Лавината од собрана Тежина 

Ќе се Сруши размисла 

Врз дланката која брзо Чисти 

И запишува бистри мисли. 

Неочекувано ќе се Сруши 

Чистата Лавина од лексика 

И ајде сега Спасувај 

Влегувај во Густината 

Диши меѓу Слоевите 

Кои влечат Долу до душата. 

Неочекувано се Откачила од Горе 

Чиста размисла 

Собирана Тежина 

И се лизга долу кон душата 

Бара сигурно Тло 

Каде ќе запре 

Каде ќе биде забележана 

Како возбуда на мигот 

Како присуство на Неочекуваното 

Од она Горе до ова Долу 

Длабоко и драматично 

Лизгање на Лавината од лексика. 

 

 

КРЕАТИВНИ НЕСОНИЦИ 

 

Твојот Ангел ти вели: 

„Немој сега да спиеш 

еве ти за тебе Голема тема 

еве ти Моќна загатка“… 

 

Немој сега да спиеш поету 

еве ти Тешка тема 

размислувај цела ноќ 

за да го Победиш ова време. 

 

Еве ти Вечна тема 

за да Патуваш низ несоницата 

за да ја Премостиш ноќта 

за да ја допреш иднината. 
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Твојот Ангел се обидува 

за една Креативна ноќ 

да ти го Подари светот 

кој не си Можел да го имаш. 

 

Твојот Ангел сега Лета 

со твојата Полна душа 

и те Убедува дека можеш 

да ја Достигнеш секоја Далечина. 

 

 

ДЛАБОЧИНАТА НА ВРЕМЕТО 

 

Натаму е Невидливото 

долу Живее некој Непознат 

во густата Магла на иднината 

Натаму е Очекуваното – 

Времето. 

Длабочината на Непознатото 

чека наша Грешка 

за да нè Избрише 

за да нè Исплаши 

во густата Магла 

на идната Невидливост. 

Длабоко сме Навлегле 

во некој Непознат Свет 

Долу 

сигурно си Живее некој Ѓавол 

брат на невидливото време 

кое се Обидува да нè Избрише 

заради можните Грешки 

во занесите и размислите. 

Долу 

живее црниот Ѓавол на времето 

кој оспорува и Брише 

човечки духовни успеси. 

Длабочината на времето е Дупка 

од која тешко се Излегува 

тешко 

и со новата технологија. 

 

 

ПОЕЗИЈАТА МИ Е НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

 

Поезијата ми е чиста Планина 

во која има што да се Види 

да се почувствува убавината 

на природата и чувствата. 
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Национален парк ми е поезијата 

во кој се Одмара и Господ 

гледа далеку во Долините 

на мојата душа. 
 

Поезијата ми е национален Парк 

заштитен со духовен Закон 

кој го чува чистиот Свет 

на секој мислител и посетител. 
 

Чист национален Парк опстојува 

заштитен од својот народ 

кој го Пази и Брани со години 

од пожари и крадци. 
 

Ох колку убав Парк 

воздивнува и Господ 

во него е Жива душата 

на авторот и неговиот ангел. 

 
 

ПРИНЦЕЗАТА Е НЕВИНА ПЕСНА 
 

Прекрасната принцеза 

се Скри во мојава песна 

вели: „Доаѓам од далеку 

и овде сакам да се одморам 

од времето кое ме прогонува“… 
 

Прекрасната принцеза сака 

да си остане млада и убава 

се Крие во моиве мисли 

патува со мојава рима 

од еден до друг век 

вели: „Овде ми е убаво“. 
 

Прекрасната принцеза е песната 

создадена во среќни мигови 

за да биде задоволна 

и од мене и од светов 

кој го Создавам и Градам. 
 

Прекрасната принцеза сека Патува 

кон новиот Дворец од размисли 

отпорен на Војските од времево 

вели: „Ќе живеам уште долго 

и ќе Раѓам нови деца – песни 

кои ќе ме Бранат и споменуваат 
 

и во следниве векови. 
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Силвана Нешковска  

УДК 821.163.3-1 

 

АКТИВНА ИНТЕРПУНКЦИЈА  

 

Во комората 

врие магма-интерпункција. 

 

Вжештени до лудило 

гргнуваат нагоре 

прашалници, извичници 

точки, запирки 

откорнати од страниците 

на книгите и весниците 

јураат, грабинаат 

се туркаат, урлаат 

низ каналот, кон кратерот 

 

Кон отворот 

Кон мало парче синевина  

Кон заслепувачка светлина 

 

Вивнуваат, летнуваат 

па чудно се смируваат 

за миг безгрижно залебдуваат 

но потем се заледуваат 

и вртоглаво во неповрат нурнуваат 

 

Силен тресок, разлевање 

Спласнување, колебање 

Врисок и молк  

Тишина, смирување 

Магмата во лава-интерпункциска  

се претвори ... 

 

 

ИНТЕРПУНКЦИСКИ ХАОС 

 

Сѐ  се испомеша ... 

на местото на точката 

гордо застана запирката. 

Tака, место да запре, 

приказната продолжи ... 

 

малите букви ги истуркаа  

големите од речениците, 

а овие стаписани  
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останаа неми на маргините... 

 

и на двете точки им здосади 

да застануваат уредно 

пред секое набројување на правилата, 

а извичникот да се испрчува пред нив 

за правилата збунетo да паѓаат  

од листот... 

 

единствено прашалникот  

ко закован остана на место 

- на крајот од прашањата 

за кои никој немаше одговор ... 

 

 

ДОЖД ОД ТОЧКИ 

 

Вечерва се истури 

дожд од точки 

 

дел ситни, минијатурни 

дел јадри и тешки 

 

некои се одбија од главите  

на случајните минувачи 

 

некои завршија  

на асфалтот под нивните нозе 

 

сите 

прегазени и потиштени 

се упатија кон  

првиот канализациски отвор. 

 

 

ВОЕНА ЗОНА 

 

Еден по друг се редат зборовите 

а меѓу нив застануваат запирките 

пркосат ко војници со пушките на готовс. 

 

Ќе сака некој збор да каже  

да му се приближи на претходниот, 

да му дошепне нешто 

да застане поблиску до следниот 

да му се довери 

 

АМА НЕ! НЕ МОЖЕ! 
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Тука секогаш е запирката  

ко бодликава жица на граница 

меѓу две непријателски земји 

 

Тука е, да ги потсети – 

нема поминување 

нема дошепнување 

нема доверување 

- на другата страна 

е ВОЕНА ЗОНА! 
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Борче Панов 
УДК 821.163.3-1 

 

ПОФАЛБА НА ЛУДОСТА И ХОРМОНИТЕ ГРЕЛИН И ЛЕПТИН 
 
Го држам небото на конец како балон со хелиум 
на него пишува Пофалба на лудоста 
дишам под скафандер среде вируси 
а Лудоста  држи игла 
и држи говор 
пред шеќерната волна во мојата друга рака  
со едно розово црвче оти и волната е розова 
пред секундите со бели раквици 
што возат жолти скутери побегнати од лудница 
пред ластовичкита на идните зеленила 
набиени како барут во чаурата на миграцијата 
и емиграцијата на цели народи 
пред сенките на ноќта што се сопкаат 
од  синтаксатa на меридијаните 
и го поместуваат времето  
пред хормонот на глад Грелин  
што им ги дуе стомаците на децата скелети 
и хормонот за ситост Лептин  
што им го јаде шеќерот во крвта на гладните  
 

Лудоста моја  држи говор од врвот на иглата 
врз  кој танцуваат ангелите со превез на очите 
и се убедувам со четирите јавачи на апокалипсата 
дали да ги именува по имињата  
на хормоните за ситост и глад 
и дали белиот од четирите  коњаници 
ќе посее жито и на врвот од иглата 
 

Лудоста моја  држи говор  
пред невремето што си ги грчи мускулите помеѓу веѓите 
и ни го поплавува  денот со непотполно постоење  
во една реалност во која нашите две раце 
ја метат улицата со брадите на боговите 
што ни ги пополниле празнините   
во играта со сенки во еден  град 
искршен од рацете што паѓааат како бомби 
 

Лудоста моја  држи говор пред уличните метачи 
шго го полираат мермерот во кој се огледуваат егзорцисти 
политичари, авијатичари, психоаналитичари, ватерполисти, денунцијанти, 
статисти и екологисти 
адвокати, извршители, тоги облечени во судии 
и артисти што го шетаат  своето театарче ко кученце  
коешто со своето розево чмарче  
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под високо кренатото опавче ја зборува вистината 
дека набргу од иднината ќе ни се врати иднината 
како суперсоничен авион  
што одеднаш ќе застане среде небото 
и од него ќе паѓаат шарени кловнови 
и небото ќе биде чисто како солза радосница 
и ќе мавта ли мавта тоа високо кренато опавче 
и ќе зборува ли зборува тоа бесрамно чмарче 
пред сите нивни клиенти, хамбургер статисти и екологисти 
кои брзо брзо влегуват во еден воз побрз од звукот 
со една реклама што пука како пробиен воздушен ѕид 
и ни вели пссст, ве молам за тишина 
 

Му зборува Лудоста моја  
на еден оџачар за кој не се знае дали тој  
или неговата сенка трепка со очите на еден убав ден 
на една жирафа што ни вели Не гази ја тревата  
и на комшивката  што го закачува дождот на жиците 
за да се исуши нивото на  лудото Северно Море 
и среде Дам во Ротердам на Еразмо 
му вели ајде пак да плескаме раце, да живееме потполно 
и да пиеме и да јадеме од дрвото на доброто и злото 
коешто денес е гигантска еколошка реклама 
како воздушен ѕид среде небото 
и ни вели  псссст 
 
 

СКЕЛЕТОТ НА ИДНИНАТА 
 

просторот се издолжува низ прозорците 
небесниот висок паѓа и ги крши 
трите точки на крајот од реченицата на хоризонтот 
од раце ми паѓа  
и длетото со кое ги делкам камењата на сонот 
 

човек треба во еден миг да сопре 
и да ги погледне созданијата на својот здив 
 

со завеси надуени како бели едра 
собите мои едрат по сината црта на утрото 
зад трите точки на времето и просторот 
луѓето спијат напнати за вечноста 
 

ветрот е навиен како пружина 
во механичката играчка на апокалипсата 
бувот на праисторијата слетува во рафтовите со книги 
помеѓу кои тираносаурусите и рапторите  
сè уште ја ловат дневната светлина од очите ни  
 

во најдлабоката ноќ на нашите стравувања 
молитвата е како стапица од клепки  
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во кои за миг го држиме сонцето 
додека еден мост од нас скока како елен 
над маглата од која една по една  
излегуваат сите кртици на војните 
а месечарите ни се враќаат како бумеранг на сонот 
 

удолу небото лебди театарот на нашите лица 
ѕидовите на клепките нè делат од еден свет 
во кој сеќавањата се клепсидра на заблудите 
дека умираме бесмртни со сите сцени на една катарза  
во која не го препознаваме пеколот што сме го создале 
додека се одвртува механичкиот клуч на ветрот 
 

лавиринтот на себепомамата е куќарка од полжав 
во чија спирала се враќаме на почетокот од постанокот 
и се прашуваме 
чуму сета оваа турканица да се биде победник 
да се грабне сè пред другите 
додека од усни до усни патуваат зборовите 
со сите небесни патеки на пристигнувањата и заминувањата 
додека нашите сенки се згуснуваат на скелетот на иднината 
и веруваме дека сме создале време 
 

 

КОРТЕКСОТ НА НЕБОТО 
 

имаме еден прастар синџир  
вкопан во браздите на кортексот 
 

имаме една лутина стегната во умот 
со која сме опстанале пред да исчекориме  
од дивјаштвото во писмото 
 

имаме еден синџир на умот 
на кој првите алки му се Каин и Авел - 
алки на братоубиството  
и по нив бесконечна верига од убијци 
кои убиваат во писмото 
 

има една верига што со векови ја кинеме 
не за да еволуираме 
туку да владееме со себеси 
 

имаме една прастара љубов 
којашто никогаш не еволуирала 
поради неа и денес постоиме Боже 
 

во кортексот на небото има еден поредок  
кој во мозокот ни се избраздил  
за да научиме дека од лавиринтот 
сал без лутина се излегува 
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Христо Петрески 

УДК 821.163.3-1 

 

СРЦЕ 

 

Срцето е гулаб којшто мирно спие 

Можеш само да го гледаш но не и да го допреш 

Гални го со погледот и сети му ја душата 

Дека мрда и дека е сѐ уште жива 

 

Го допреш ли заспаниот гулаб 

Може веднаш да се настрелуши 

Да прфне па и молневито да се устреми кон таванот 

Во собата каде се затворени сите прозорци и врати 

 

Затоа само нежно и полека со срцето 

Кое е преселено во стар и заморен гулаб 

Кој одвај дише и спие и чека нечија рака 

Зашто знае дека не може ни да претне ни да летне! 

 

Скопје, 30.9.2021 година 

 

 

ВОЛК 

 

Има ли и сега волк во најстрмните и најскришните места во планината 

Кој го видел волкот ако не му го слушнал виежот и ако не му ја забележал 

трагата на снегот 

Му ја сетил ли некој гладта и жедта која е поголема и од плачот на малечко дете 

Ќе изгори ли коријата само да избега и да се спаси волкот и од таму за миг ете 

 

Ноќ е и волкот спие и сонува дека други волци шетаат низ темнината 

Ќе чека од недопица да ги наостри забите со некој помал и послаб волк 

Или уште в рано зори ќе тргне на далечен пат по полесен и посигурен плен 

Сред божја убавина која изникнува како дива трева под секоја плочка и камен 

 

Волкот прескокнува потоци и брзаци и се плаши дури и од сопствениот лик во 

огледалото 

Ненавикнат е тој на толку многу вода и длабочина и го прогонува стравот и 

слободата  

Или повторно некој невидлив пајак плете околу неговата глава железни мрежи 

А неговиот чекор е веќе монотон и бавен и ко олово и неговата сенка на вратот 

му тежи!  

 

Скопје, 17.9.2021 година 
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УГОРНИЦИ, УДОЛНИЦИ 

 

Никој не знае точно 

Дали има повеќе 

Нагорни или надолни места 

Во животот 

 

Кога се симнуваме 

Собираме сила за повторно качување 

А кога се искачуваме одвај земаме здив 

За назад да се вратиме 

 

Сепак подобро е да се јазиш како коза нагоре 

Или да трчаш како зајак надолу 

Отколку да бидеш постојано на рамно 

И секогаш да си ни ваму ни таму наполу! 

 

Скопје, 28.7.2021 година 

 

 
ДОПИР 

 

Веруваме ли само во она што ќе (го) допреме 

Па било тоа со ногата раката челото или носот 

Само дури кога ќе се препнеме гледаме дека имало камен 

Или кога ќе паднеме дека патот бил со кал и дупки и не бил рамен 

 

Не мора слепиот човек со раката да ти ја допре косата 

За да (до)знае дали си строен маж или јадра жена 

Зашто тој ти го слуша гласот и кога нема да кажеш ни еден збор 

И ти ја гледа сенката и открива намерата штом зачекориш во неговиот двор 

 

Но сепак недостасува допирот на забранетата слика 

Само пред себе е видлива најубавата и единствена лика 

А тоа што не може барем со јагодиците од прстите да се фати 

Тешко дека некогаш и во мрежата на претпоставеното ќе се сфати! 

 

Скопје, 23.7.2021 година  

 

 
ЧЕВЛИ 

 

Не сакам никој ни да ми ги допре 

А не пак и да ми ги згази чевлите 

Тоа ми остана како казна и навика 

Уште од воената гимназија за чисти чевли 
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Ги бришам ги гланцам со восок и со боја 

Врвам и низ тревата само да ми бидат (по)чисти 

И се прашувам: зарем чевлите не служат само за нозете 

Туку и за газење и подгазување на други чевли?! 

 

Ако (не)случајно те згази некој по новите чевли 

Барем нека биде претседател премиер или министер 

Но не и пратеник или некој обичен платеник 

Со (по)нечисти кондури од премногу праќање и плаќање! 

 

Моите чевли се нечисти само на ѓоновите 

И тоа навечер пред во нив да ноќеваат и соновите 

А длабоки плитки високи ниски широки и тесни 

Се колку што се и овие мои (пре)летни и пресни песни!!! 

 

Скопје, 23.7.2021 година    

 

 

ПОКАНИ 

 

Во истото поштенско сандаче 

И во ист с(т)уден ден две покани: 

Едната за на судско рочиште 

А другата за на свадба 

 

Те бара полицијата војската 

Судот извршителите 

Но и по некој редок пријател 

И веќе (под)заборавена роднина 

 

Поканите мора да бидат лично врачени 

Со потпис датум па и со печат 

Или ќе бидат пикнати под вратата 

Како роденденска и новогодишна честитка 

 

Од каде сега толку многу им требаш на сите 

За да платиш вода струја телефон парно 

Па белки ќе остане нешто и за тебе 

За самување гладување и преживување 

 

Кој ти е крив што си во списокот 

А тој е долг неизбришлив и бесконечен 

Па не случајно и магарето го канат на свадба 

Да носи за сватовите бистра и ладна вода!!! 

 

Скопје, 23.7.2021 година 
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Милица Радевска 

УДК 821.163.3-1 
 

ДЕТЕ 
 

Го храниме 

Го облекуваме 

Го испраќаме 

Го пречекуваме 

Тоа 

Детето 
 

Му покажуваме 

Го кориме 

Зборуваме 

Го молиме 

Тоа нашето дете 
 

Го водиме 

Го шетаме 

Му цртаме 

Му броиме 

Детето што ни бега низ рацете 
 

Физички 

Сè му докажуваме 

Со науката 

Го мориме 

Со оценките 

Со успехот 

И неуспехот 

Се бориме 

Повеќе со детето во нас 
 

И еден ден 

Пораснало 

И на прстите 

Со показалецот 

брои и пребројува 

Со показалецот стрела  

Во нашето самољубие 

Доста! 

Оваа приказна 

не мора секогаш да има 

Среќен крај 
 

Доста! 

Збор споделуван 
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Збор што трескоти 

Баботи во главата 

Доста! 

И не мора секоја приказна 

Да биде недовршена 
 

Доста! 

Низ носот 

Лутината  искри 

Лутината чади 

Како зовриен чајник 

Доста 

И не мора секоја приказна 

да е според нечија мерка 
 

Јас, сум јас  

Погледни ме! 

Клатното на часовникот одбројува 

Што порано 

Што поскоро 

Пушти ме да летам 

 
 

КЛАВИЈАТУРА 
 

Таа нацрта 

На црната,  

лакирана маса 

нацрта 

Нотна линија, 

Па клавијатура... 
 

Подрипнуваат нотите по такт 

Скокотливо, 

играат 

Како залудени деца 

Како ветре 

што ја разгалува завесата 
 

Таа ги кроти 

Ги смирува 

Ги води за рака 

Како непослушни деца во градинка 

Им пее 
 

Тие мали 

Црни војничиња 

Се стројат 

Се пребројуваат 

И не би час 
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Под прстите на детето 

Тивнуваат 
 

Во мракот 

На големата 

Црна 

Лакирана маса 

Музиката 

Потајум 

Притаено 

Спие 

До муграта 

До новиот допир 

На сонуваната мечта. 

 
 

ЛЕКЦИЈА 
 

Не труди се  

Не обидувај се 
 

Денес ме огреа модрина 

Се раскостија сите мисли 

Сите правила 

Секоја умешност 
 

Љубовта се преобрази  

Во страдање што пека 

Недоволна била 

премлака била 

Како отстоена вода 
 

Денес ме огреа модрина 

Исплашена срна 

Зачука на прагот 

Стропоти душемето 
 

Сигурноста се разлеа 

Како прегорено масло 

на огнот спотнат над пирустија 
 

Не труди се  

Не обидувај се 
 

Нема виновници 

Нема правила 

Не изигрувај вентрилокист 
 

Секое искачување по скалите 

Е само искушение 
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Раде Силјан 
УДК 821.163.3-1 

 

ТЕСТАМЕНТ 
 

Во деновите на самоизолација, 

Катланово, април 2020 година 
 

Татко со години 

Ја криеше тајната 

За богатството наше 
 

Но кога си замина 

Од земниот свет 

Во ковчегот стар 

Со катинар затворен 

Ни оставил писмо 

Во кое пишуваше 

Кога ќе градиме нова куќа 

Да внимаваме на аголните камења 
 

И кога решивме на старите темели 

Да изградиме ново живеалиште 

Машки засукавме ракави 

Првин покривот го урнавме 

Потоа ѕидовите 

И на крај дојдовме до темелите 
 

Ги најдовме аголните камења 

А меѓу нив земјен ќуп 

Скапоцена реликвија 
 

На поклопчето пишуваше: 

Три дена и три ноќи 

Да не го отвораме ќупот 
 

По тој среќен миг 

Три дена и три ноќи 

Мечтаевме за скриеното азно 
 

Сонувавме бисерни ѓердани 

И златни монети 
 

Четвртиот ден 

В рани зори 

Кога го отворивме капакот 

Во големиот земјен ќуп 

Го најдовме тестаментот 
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На јагнешка кожа 

Со крупни букви 

Татко ни завештал 

 

Чувајте ги тапиите 

Од лозјата и нивите 

 

 

ЖИВОТОТ РЕКА 

 

Животот река 

Со забите на ветрот 

Како пес самотник 

И дење и ноќе вие 

Ги грицка нашите години 

 

Во тајна книга 

Ту на сон 

Ту на јаве 

Со приспивни песни 

Царски порти отвора 

 

Животот река 

Час не остава сами 

Час не моли за дружба 

И пат ни прави 

За небесните одаи 

 

 

ЖИВ ОГАН 

 

Жив оган 

Ко жива рана 

 

Напуштена бавча 

На зрели плодови 

 

Жива вода 

Ко блиска рода 

 

Скриена во долапот 

На одајата твоја 

Заробена во пранги 

 

Жива песок 

Како далечна слика 

На пресушена река 
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НЕПОЗНАТА ГЛАВА 

 

Како бледа сенка 

По мене долго ита 

Непозната глава 

 

Има очи и на тилот 

Начулени уши 

И уста што моли 

 

Тоа е заскитан патник 

Од утробата што се дели 

Судбината ми вели 

 

 

ЛУДО ВРЕМЕ 

 

Нејзиното обло тело 

Напуштена бавча 

Полна со мириси 

На презреани плодови 

 

Нејзиното лице 

Скршено огледало 

Во стаклена рамка 

Од лоши очи се крие 

 

По многу гладни години 

Пред матната да ја земе 

 

Дали ќе ја разбере играта 

На ова лудо време 
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Гордана Стојаноска 
УДК 821.163.3-1 

 

МЕЛАНХОЛИЈА 
 

Има нешто во есента, од тебе сокриено. 
Има нешто во тажниот писок на ветрот кога заплакува. 

Толку малку наликува на твојот глас, но знам, 
тоа е крикот којшто никогаш не го чув. 

 

Во претсмртните бои на лисјето, 
како очите твои да се преселени. 

Најтешките небесни прсти, 
со леден галеж паѓаат врз нив. 

Како да капат никогаш исплаканите солзи 
по образите твои. 

 

Те има и во дождот што упорно лее. 
Небаре одек на чекори 

што никаде не стигнуваат. 
Ја препознавам стапалката твоја 
како тивко притиска врз срцево. 

И не знам, доаѓаш ли, 
или уште недојден – си одиш... 

 

Нешто демнее и во водите надојдени 
што со рикот срцето на ридовите го сечат. 

Како последната матна поплава 
на душата што ти умира... 

Пред да ја скаменат спомените. 
 

Ноќта свечено чека да падне снегот. 
Се завиткувам во тивката тага 

на конечното. 
Остина топлината 

којашто сите ледници можеше да ги стопи. 
 
 

ТАГА 
 

Јас сум скитник на овој свет. 
Животот ја мери радоста со мигови, 

а тагата со векови. 
Откако ја уби невиноста 

во мојот поглед, 
сите бои станаа заканувачки сиви. 

 

Како проколнат патник 
кој далеку се осмелува, 
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стапнувам на дното 
на сопствената душа. 

До срж заразена со чекање. 
Бескрајно трпеливо, боговски возвишено... 

 

Храбро ги ослободувам сите демони 
и без трепет ги дочекувам 

врз мене да се срушат. 
И страшни и смешни и болни. 

На сите ми се привидуваат 
твоите очи. 

 

Ги претворам бурите во ветриња, 
пороите во солзи, 

огновите во светулки. 
Им ги симнувам бескорисните крилја 

на моите ангели. 
Нема веќе светлина да ја следат. 

 

Ти не виде  
како се роди нова пустина 
во брчката на моето чело. 
На прагот од моето срце, 

се исплаши од неговата длабочина... 
 
 

ОЧАЈ 
 

Есен во срцето... 
Илузија со оголени гранки, 

мир налик на смрт, 
топлина проголтана од кал... 
Претсмртен сон во душата. 

 

Чувствувам како, длабоко во мене, 
во агонија умира ангелот. 
Небаре изневерено дете 
без прегратка за утеха. 

Последен трепет 
ги гали снежнобелите крилја. 

Како што топлината го милува 
осојниот снег пред да го стопи. 

 

Самотијата ја начнува сржта 
во моите коски. 

Нема брег, 
толку сама ни вселената не е... 

Без обид за бегство, 
се претопувам во морето безимени 

кои го испитуваат очајот. 
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Хоризонтот е само линија 
на која сонцето го сокри 

својот лик од мене. 
Бесцелно чекорам или 

бесцелно стојам, 
овие патеки не знаат 

патокази што се... 
 

Со болка што може да убие 
ја напуштам светлината 

што се испи себеси. 
На кршот од животот 
ги оставам крилјата. 

Со тежок чекор, 
кон зајдисонцето странец слегува... 

 
 

ЗИМА 
 

Денот тлее и брзо умира... 
Со неколку зраци, светлината, 
истокот и западот ги врзува. 

Небото е душа без милост истурена. 
 

Откако се пресигна со раката 
за да ми ја украдеш насмевката, 

станав облак без виножито. 
Гулабот мој, 

од безнадеж скршен се врати. 
 

Ги пронајде и задоцнетите пупки 
во еден кат од душата сокриени. 

Твојот збор, 
со студ го исплаши новороденото утро. 

 

И не чекај солзи, 
не плачат смрзнатите стреи. 

Зрно по зрно,  
сите чувства мои, 

како најубав грозд пред нозете 
ти ги сронав. 

И крвотокот во него го преточив. 
Сега, ништо немам... 

 

Опасно е виното што го пиеш! 
Како тежок самрак 

капи во твоите жили. 
Плодот од кој протече 

во пустина е роден, 
од тага надрочен, 
со болка оросен... 
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Санде Стојчевски 
УДК 821.163.3-1 

 

БИСТ ГЛАС 
 

Шестнаесетoго дне месеца септембриа, 
когда помркна луна, изидох из мрачне  
пештере и од иное в сие време минух. 
После многаја лета, не рукоју н’ језиком 

 
с’творих красну колибицу себе и писах, 
много имах писати. Бист глас к мне глаголе: 
„Пиши! Может бити суштествујет в близи 
великаја, краснаја, единољубнаја пес’н.“ 

 
В ту ношт, прежде да в’зиде деница, 
аз труд’н бех од пенија зело, внидох  
в тајницу, прострв руку в’зрадовах сја, 

 
нагоди се рука моја на сиси женскије. 
И не могох се наситити красоти их.  
И в’здигоше се ветрила корабу моему. 

 
 

ИЛАКА РОЖДЕНИЈА МОЕГО 
 

Ест многие красние хори,  
н’ краснејшаја всех халоднаја 
вода, сиреч Студена Бара.  
Малу же времену минувшу,  

 
и егда там беше тишина 
велија, в един светлиј ден,  
проидох Пхину и видех  
орла бела с гл’ч долете зде.  

 
Что знамение такое в илака 
моем? О дивное чудо, оно 
висоту, пут крас’н сказует мне.  
 
Кии ум в’схвалити те может,  
кии песни в’спети красоту 
твоју, моја водо халоднаја?  

 
 

ОТКЉУЧОТ ОД МУДРОСТ  
 

Да не може да крцне кора, кораб, раб,  
все това имал сам на својата мис’л, 
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не могу да изречам ни едно слово, 
ни една инаја реч и дума инаја. 

 
Голема свет человеку од писанија  
лирического бива, а ненавиждаха ме,  
возопиха хулни думи, като некои  
што не штат да видат солнце, 

 
а зажмуат си очите и у т’мно место 
седат. Аз запалих свет на сердце  
ваше, на високо да светите турих ви. 

                
Когда узеха откључот од мудрост, 
сие песни видеша достојни чтеци  
и писаша и казуваха на мнозина.  

 
 

ПЕС’Н 
 

Престе се срдце моје с трепетам  
когда внидох в т’мнују стају  
и видех мужа и жену седеште.  
Очеса их светлеху се јако звезди,  

 
и појаху. Пес’н их беше јако моја.  
Тогда аз в’здивих се зело и рех:  
„Кому пес’н сиja в’силајема јест?“  
Они не ответаху ми, и појаху.  

 
Пес’н их же т’мнаја и чјудна  
беаше, чловек от всех би болезни  
душевние исцелилсја егда слишал.  

 
Видје все око моје и ухо моје слишит.  
В’зрадовах се радостију велијеју  
и даст ми се да и аз појах с ними.  

 
 

ДУМИТЕ МОИ  
 

Отци наши крви не пролејаше,  
ни аз нешту крви пролејати.  
И тако бист. А досаждаха ми често  
сос хулни думи, разумеј чисто ти,  

 
и секиј за себе чисто да разумева.  
Аз рех, и паки скажем: думите мои  
не может ниедна врата да ги запрет,  
или стена, или закључе, или печати,  



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 64 

или друго. Паки желају писати  
книгу, н’ стихи такие, каторие  
никто их же не виде николиже.  

 
А она држаше свиту  
и плакаше велегласно.  
Тогаја остави ме и замина.  

 
 

ПУТИ МОИ  
 

Аз утром в’зрех и видех:  
вси пути мои на распуте.  
Аште ли и тотон будет,  
что јест пути мои? Камо?!  

 
Тогда в’стадох и рех: кто  
јест помногољубешти ме  
од жене? А мне болшеје  
пенија нест ничтоже ино.  

 
Да е ведомо всему человеку:  
ест лепота велија зело в пес’н,  
в глагол! Она имением своим  

 
в’зведе ме на пут, на в’здух,  
на свет див’н и неисповедимии,  
јакоже сут блажејшие очи женские.  

 
 

ВНУТРЕНАЈА ЛУЧ 
 

Он умислив в себе мис’л лукаву, 
глаткими словеси углаголав их, рек: 
„Старцем јако отцем, с’взрастним 
јако братиам, молју се, аште с’греших, 

 
простете.“ Но слово же сие беше л’жа, 
его грех се лечит с божиим кануном, 
зане он беше дух клеветав и грделив. 
Отвер, аз исходих да се проходим 

 
окр’ст, по лозје, по перивои, по луг. 
В един ден узрех внутренују луч 
и потом зело хотех изучити всаку  

 
свирнју и тимпани и всаку пес’н. 
И јегда хотех с радостју свирати, 
вси человеци и вси скоти играху. 
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Биљана Т. Димко 

УДК 821.163.3-1 

 

БОСОНОГА 

 

Јас, кој никогаш не сум бил дете, 

роден во младоста на моите родители 

во старечка кожа и обработен ум 

конвертиран во преубавиот Нарцис 

го позајмувам ендорфинот од твојот хлорофилен поглед 

за да можам да летам ко бубамара 

да им носам 

среќа на другите. 

 

Ти што се раѓаш секој ден помлада во својата старост, 

се развиоруваш ко црвена булка среде младо класје 

твоите бедра, неоткриени светови за овој свет, 

дај ми починка во твоето срце! 

Јас, кој никогаш не сум бил, 

а сум играл палаво џамлии по овие друмови 

и сум гризел ненаситно шеќерна волна. 

 

Не биди клета болка, пелин на сјај за усни од црешна. 

Не биди сама  

кога можеш да бидеш љубена како ниедна друга  жена. 

Не стој како гранка, кога можеш да бидеш плодна кајсија. 

 

 

НАТЕМАГО 

 

Како да те наречам кога немам 

љубов во мене ни за мене? 

Натемаго! 

Младоста е неука во болката 

та во нестрплива глад 

бара многу, неискусна дека 

малку ќе е доволно. 

И натемаго! 

И сите прописи и правила! 

По улиците се тркала 

човечка фигура 

ко непрекината програма 

на фестивалот на самотијата. 

Како да те наречам кога немам 

љубов во мене ни за мене? 

Натемаго! 

Ослободи ја душава од прангите на  
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уставот и законите 

за мирно да љубам. 

Натемаго! 

 

 

ЉУБОВ 

 

Ги изговорив чувствата 

зборовите станаа преслаби 

душата се засрами 

од нивната неукост. 
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Радован П. Цветковски  

УДК 821.163.3-1 

 

НАШЕТО ПОСТОЕЊЕ 

 

Окото на небото  

го бодат  

раски. 

 

А долу на земјата 

од оган  

се плашат 

луѓето. 

 

Страв грозен паѓа в коски. 

Пак во неслога 

гризе црвец клет. 

 

Коренот го ронат во трошки... 

Со  него и сè што е свето 

За нашето постоење клето. 

 

 

ВЕЧНОТО СОНЦЕ ВО ЧОВЕКОТ 

 

Сонцето во срцето на човекот 

како небо сино потекува 

со вечност да ја наполни душата. 

 

Кога насилно светлината му ја отимаат, 

срцето станува воин 

и потекува во река од крв. 

 

Во земјата крвта изʼртува 

и високо се крева сонцето 

светлина во душата 

човекот секогаш има. 

 

 

ВО СИНЕВИНАТА НОЌНА 

 

Синевината ноќна е простор 

чекори по кој остануваат. 

Затоа понекогаш таа ме пече. 

 

Оној што не ја минал 

бунари копа по неа да стаса. 
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Двајца го минуваат 

како преку ливада кога се трча. 

Сега сме далеку од неа. 

Не немаат чудни мисли 

и есенски бои 

што течат во нашите реки. 

 

Реките копаат по нашата совест 

присетувања на полиња рамни, 

присетувања на синевини далечни. 

 

Не тажи месечината 

што не ја видовме. 

Таа не изгрева само за нас. 

Отаде ридот сега сонува, 

сонува како нас. 

 

 

НАГРДЕНИОТ ПЕЈЗАЖ 

 

Чудесен си ми со твојата едноличност 

и со твојата скржавост во боите. 

Што е нашето среќавање со тебе? 

Во мене е болката, 

А во тебе ни радоста, ни тагата. 

 

Чудесен си ми со твојата едноличност 

и со твојата скржавост во боите. 

Мене само тагата ми ја оставаш. 

Сите мостови се изурнати... 

И очите ми ослепеа гледајќи во тебе. 

Белите сечива твојата убавина ја исекоа. 
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ПРОЗА 
 

 

 

 

 

 

 Љубица Мешкова Солак, Пејзаж од Власинско езеро, 120х120, 2021 
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Петре Димовски 

УДК 821.163.3-32 

 

СОНУВАВ СОНЦА 

 

Сега сум над Езерото и ја примам во виделото силната светлина од 

големото време над широкиот изоден простор. Низ сонот сум влезен во времето. 

И продолжувам да го сонувам низ визијата на отворената светлина што ми ги 

открива формите на новите дела во кои започнав да ја вградувам содржината. 

Сонував сонца, Оче Кириле, кротко му кажувам на преподобниот наш 

Учител додека ние учениците седиме наспроти него, во тремовите на црквата 

Света Богородица во Рим. Јас сум веднаш пред него, до него сум, крај него тука, 

и зборовите му стигнуваат без да ја реметат тишината меѓу другите ученици кои 

се потаму од нас. За тоа што го видов како сон, како визија му кажувам. Две 

сонца сонував, двете издигнати на највисокиот лак од небото. Светеа со вкрстена 

светлина а твојот лик извираше од центарот на блескотот, од изворот на небото 

извираше и го исполнуваше видикот на големата вистина и на големата верба 

родена во љубовта, му кажувам на Отец Кирил, токму тоа му го кажувам. 

Си ја видел сетнината, Оче Клименте, ми вели Учителот. Чувствувам 

колку силно свети крај мене и твоето сонце. Ми ја огрева душата со исполнет 

успех. По таа светлина следбениците ќе го препознаваат во иднината денот што 

им доаѓа. Ти си меѓу најумодарните ученици што ги имаме со братот Методиј и 

нашиот пат ти се отвора со твојата светлина осветлен. 

Голема топлина извираше од двете сонца, Оче Кириле, му кажувам во 

тишината на неговата мисла, продолжено траеше летото, а зимата беше блага и 

питома, му кажувам на Отец Кирил за сонот од кој уште не сум излегол. Бог ја 

беше обдарил земјата со богат род, и милозвучна песна брануваше низ 

просторот со потреперување на небото. 

Твојата топлина ќе им ги грее душите на тие што ќе ја допрат твојата 

мудра мисла, Оче Клименте, ми вели, во широкиот убав свет од исток до запад, 

ми вели, од север до југ, ми кажува мене светлозрачниот Отец Кирил. Ти 

потврди дека го препозна патот одреден од Бога уште кога те избрав и повикав 

да го одиме заедно. Рајска топлина ќе им ги огрева душите на нашите 

следбеници, зашто ти ќе продолжуваш да го одиш патот на светлината. Бог ќе 

биде задоволен и исполнет од твојата посветеност на сите да им ја кажуваш 

вистината за него со јазик и писмо на кои те разбираат. Тој те определи да го 

продолжиш мојот пат и јас задоволен и во блажен спокој ќе ги склопам очите да 

ја задржам со мене светлината во вечниот живот. Делото за кое се бориме својот 

живот го добива во следбениците кои со своето доаѓање потврдуваат дека не бил 

залуден нашиот труд. Радувај му се на секое ново утро што го обновува 

блескотот на сонцето. Денот е толку долг и исполнителен што го отвора 

просторот да се исполнат сите дејствија кои ги побарува мудрата мисла.  

Така ми зборуваше Отец Кирил во годината 6377 од создавањето на 

светот, во навлезените денови од февруари, минувајќи го со нас четириесет и 

второто лето од земниот живот. 

Тоа беше потоа кога пред тоа тргнати од Моравија, по долгиот пат 

стигнавме во Рим каде нè пресретнаа Римјаните. Ми го кажуваше тоа пред тоа 
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кога на купче сите го одевме патот да стигнеме во Рим. Тоа беше како светлина 

да минува низ мене, кажуваше како првпат ја почувствувал светлината што 

минува низ него и го понесува со себе. Чувствував дека согорувам брзо, 

кажуваше за патувањето по тој пат Константин Филозоф кој овде во Рим ни е 

Отец Кирил. Постојано ме обземаше голема глад за знаење, ме исполнуваше, и 

трагав да го заситам, да го затворам, а тој понаголемено се најавуваше, ми 

кажуваше, одејќи го патот. Тоа се наметнуваше и ме покоруваше желбата сè што 

е знајно и познато во светот да го ставам во мојот ум, и во мислата на 

соговорниците. Светот се отвораше и пулсираше со големината на новосоздадените 

дела. Не можев да запрам и не ќе можам да запрам, ми кажуваше.  

Силата во тие години ми ја даваше умната мисла на Константин Филозоф, 

како што предодредил севишниот. Мајката му дава живот на своето чедо. Го 

создава од ништо. Примерот да започнувам од ништо го следев. Треба да му 

дадам живот на моите идеи, да ја усовршам и пресоздадам азбуката и да отворам 

школа каде ќе се напојуваат со знаењето што го насобрале претходниците и 

препишувајќи, ќе го прилагодат и зачуваат за тие што се подалеку од нас во 

просторот и во времето Луѓето се љубопитни, само треба да се искористи кај 

нив таа особина и да им се отвори вратата кон светлината. Светлината ќе ги 

привлече кон себе, така потоа ќе ги просветли и нивните умови. Тоа го знам 

сега, веќе го знам тоа. 

А веста во Рим за нашето пристигнување пристигна пред да пристигнеме 

ние. И наизлегоа да нè пречекаат. Ни надојдоа во пресрет. Пред сите беше лично 

папата Адријан. По него одеа граѓаните римски на Рим. Беше голем пречек, 

многу впечатлив пречек. Во рацете сите држеа запалени свеќи, го осветлуваа 

самото небо. Му оддаваа голема почест на Константин Филозоф. Со нас ги 

носевме и моштите на Свети Климент, маченикот и папа римски кои ги најде 

Константин Филозоф во морето во градот Херсон. Беше таму удавен папата 

Климент по прогонството од царот Трајан во годината сто и првата по Христа. 

Одевме во пресрет така сите ние, седумте, тој крај себе со брата си Методиј и 

ние петтемина со сè мене, значи јас, и Наум, и Горазд, и Ангелариј, и Лаврентиј, 

а во пресрет ни доаѓаа сите тие во предводништво на папата Андријан.  

Еве во Рим сме постојано крај нашиот голем Учител Константин Филозоф 

кој е многу изморен, зашто минуваше долги и неизвесни патишта, а ги 

постилаше со светлина која извираше од неговиот светлозрачен ум. И од 

неговата непресушна енергија. 

Беа осветени нашите книги, благословен беше нашиот збор по нашето 

слово. 

Во овој миг Константин Филозоф израснува во преблажениот Кирил, јас 

во Климент во спомен на преподобниот папа римски чии мошти, како што 

кажав, ги донесовме во светиот престол за вечен почин. Отец Кирил беше чист 

како ангел, со светло ангелско лице. Забележував, начесто, озарено во мене 

гледа како во сјајна ѕвезда на небото и тоа го исполнува со надеж дека патот ќе 

биде изоден, отворен од силна светлина која продолжува да одблеснува. Така ми 

рече тогаш кога бевме во тремовите на црквата Света Богородица. Ти си од 

најсјајните ѕвезди на небото, оче Клименте и вечно ќе светиш со својата 

златозрачна премудрост. Заедно ги победувавме зловесните усти на еретиците 

со премудри зборови спротивставувајќи се на тријазичната ерес, поднагласено 

ме постави крај себе. Ниедна итрина не се сокрила од твојата блажена душа, Оче 
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Кириле, му реков. Ни од твојата, Оче Клименте, ми рече преподобниот наш 

Учител Кирил. Патот продолжува. Времето што ми го одредиле приближува за 

средба кај Бога, ти продолжуваш овде на земјата, ми рече. Од твојата златозрачна 

уста ќе се шири светлината и ќе се напојуваат богоугодните со духовната храна 

како што се напојувале од мојата. Ти си избран со мудроста и длабочината на 

мислата за големината на делото кое ни го одредил Бог. Тој го има секогаш 

вистинскиот избор и тоа се потврдува. Достојно ќе го носиш името на 

преподобниот Климент папа римски во големината на градењето на нашето дело. 

Јас те научив Бог што ме научил мене, ти ќе ги научиш со тоа богоугодните,  

христољупците, следбениците. Ќе ги спасиш, повикувајќи ги на покајание тие 

што ги изгорела сушата на гревот. Трпеливоста е угодно својство да се истрае до 

победата. Само трпеливите победуваат, знај го тоа, Оче Клименте, секогаш знај 

го тоа. Патот е долг низ животот ако се следи светлината што ни ја отвора Бог. 

Многумина ќе имаш што ќе изберат да те следат. Ќе бидат гладни за словото 

божјо и жедни за духовната ука. Ќе сакаат да ги научиш да ги пишуваат знаците 

на буквите за гласовите и не дозволувај тешкотиите да ги одвратат од своите 

намисли, од своите соништа. Не се сомневам дека ти ќе умееш да им пријдеш 

топло на секого, со благоугоден збор да им ја отвориш душата. Твојот кроток, 

одмерен и решителен збор ќе им ги исполнува срцата со тоа што им го кажуваш. 

Таму каде што ќе се јават тешкотиите, ти ќе умееш, Оче Клименте, со своите 

собраќа по дело во делувањето, ќе умееш да го пронаоѓаш патот и да го 

упростуваш патувањето за да се минува полесно по патот по кој се оди, да биде 

поблиско и посфатливо тоа што им го даваш за нивните умови и што ќе го 

прекажуваат тие што ќе ги учиш и што ќе ги збогатиш со мудроста на животот.  

Неговите зборови ме опојуваа и ги примав со наплив на исполнетост од 

надојдена енергија што ми го отвора патот низ непознатата иднина. Ми ја 

зацврстуваа вербата, а ги ништеа самите никулци на колебливост.  

Рим тогаш беше осветлен со надојдениот блескот на светлозрачните очи.  

Сега сум над Езерото и ја примам во виделото таа светлина низ која се 

отвора иднината. 

И сум во неа. 
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Љубинка Донева 

УДК 821.163.3-32 
 

ЈОРДАН И ЈАСНА, ГОЛОГЛАВАТА УЧИТЕЛКА ПО ШАХ 
 

– Во старото училиште, јас си бев Јојдан, а сега овде, во вашево, сум 

ЈоЈдан!... – се лутеше новиот ученик обраќајќи ѝ се на својата другарка Јасна. 

– И овде си она што си! – му рече таа сериозно.  Го фати за десната рака, 

се сврте кон него, го погледна право в лице, ја подигна десната рака и вртејќи со 

показалецот, почна тивко, но отсечно, да го кара својот другар: 

– Како така зборуваш?! Та ние сите од одделението те прифативме и те 

сакаме, а ти на сето тоа плукаш... Размисли малку и кажи дали се виновни 

другите за твоето расположение! Размисли те молам и не ме терај да ти се налутам. 

Јасна му ја пушти раката, се оддалечи од него опоменувајќи го: 

–  Кога ќе се смириш, пак ќе зборуваме. 

–  Добјо! – засрамено, но сè уште тмурно расположен, рече нејзиниот другар. 

Потоа отидоа во дворот на училиштето каде што беа собрани скоро сите  

деца од нивната смена. Смената трае уште два школски часа. По завршувањето 

на часовите, сите се разотидоа по дома. Јордан, така се вика другарчево од 

нашиов расказ, си отиде дома и цело попладне не го фати мобилниот ни да 

направи ново селфи, а камо ли да чатува по ФБ. Не сакаше ниту да јаде, но знае 

ако ја налути мајка си, ептен ќе заглави. По ручекот си влезе в соба и се бапна на 

креветот. Мајка му ја отвори вратата и праша: 

–  Јоцка, нешто си ми нерасположен, што се случи? Пак да не се навреди 

од некого? Ама ти навистина од ништо се нервираш...  

– Не се нејвијам, не се нејвијам ти кажувам! – повишувајќи го тонот 

викаше Јордан и не престануваше: 

– Вие дома ме нејвијате! Те јади Јоцка, те не се чепкај со децата, те биди 

добјо дете..., како дјугите сите да се добји!? Пушти ме сега! Нели е петок, а ти 

викаш дека петок попладне е за одмој... 

– Добро, ќе излезам, а ти прави што сакаш! – рече мајка му и си влезе в кујна. 

Оттаму, довикна: 

– Сакаш ли да направам нешто и да ја поканиш другарка ти? 

Јордан само кратко размислуваше, па викна од соба: 

– Можее! 

– Тогаш добро! Сладолед може, по мој рецепт и со него ќе направам куп 

од овошје!  

– Лелее, ова мајките ама сте здодевни со тоа овошје и со тој сладолед... И 

излегувајќи од својата соба и одејќи кон мајка си, си рече: „Колку е убаво кога 

збојовите немаат ј (Р) во себе.“ И влезе кај мајка си: 

– Ама добјо, јас и Јасна јадеме многу овошје... како сакаш..., но се 

орасположи и гушкајќи ја мајка си, ја замоли: 

– Мам, а можеш ли да напјавиш пита со спанаќ, со многу спанаќ, пјаз и 

ујда? Ем тато многу ја сака, ем Јасна.  

– Јасна, Јасна е прекрасно девојче, зошто не се дружиш со неа? А имаш 

право и татко ти ќе јаде... Ќе направам повеќе да не мислам за утре... 

–  Се дјужам, како не се дјужам! Токму со неа. Сега се јазделивме... 

опуштено зборуваше детето. 
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Мајката рошкаше нешто по фиоките и изговори: 

– А сега, марш в соба! Имам работа! Бриши, мангуп еден, сега ме 

гушкаш за пита... И додаде: 

– Јоцка сине, твоето е ништо, знаеш ли колку несреќни деца има, поточно 

деца со вистинска мака... Твоето е мачкина кашлица во однос на некои. Ништо 

не е ова. Еве и Јасна, нема ни едно влакно на главата, ама ум има за цело едно 

школо... А ја знаеш и таа Вики од твоето старо училиште, таа... Но бриши, бриши 

сега од кујна да не те избелам со брашново петле едно палаво... 

И мајка му фрли прстофат  брашно кон него. Тој пак брцна во кесата со 

брашно, ја наполни дланката и ѝ врати на мајка си, поросувајќи ѝ го целото 

лице, па побегна в соба смеејќи се на избрашнетото лице на мајка си. 

Уште не беше сосем стемнето, кога се врати татко му. 

– Хмм! Овде нешто многу убаво мириса! – забележа тој влегувајќи дома. 

– Пита со пјаз, ујда и спанаќ! Јас ѝ пједложив на мама! –  рече Јордан. 

По половина час, пристигна и Јасна и сите седнаа покрај масата. Јордан 

донесуваше чинии и салфети, прибор за јадење, а мајка му ги погледна милозливо 

него и девојчето и рече: 

– Деца, си ги измивте рацете, фатете си убаво со раце, ако така ви е 

подобро и полесно. Јордан и Јасна се погледнаа, истовремено го одложија 

настрана приборот и се зафатија со питата. Се освежија и со јогурт.  

– Јасна, ќере, мајка ти зафатена ли е? Да не прегледува писмени работи, 

време е на тестови и писмени работи, паа.. 

– Не, не, слободна е мама, заврши со тоа. Зошто? 

– Па не се сетив да ја поканам на пита, но да ја поканам на едно убаво 

попладневно какао... како да се колебаше жената, па додаде: 

– Го немам нејзиниот број! 

– Еве јас ќе ѝ ѕвонам, не ме пушта без него! Вели, петнаесет години те 

чекав, нема да допуштам влакно да ти фали. А мене ми фали цела перика! – весело 

се насмеа Јасна и дополни: 

 – Мајка ми секогаш повторува една реченица. Вели: „Морам секогаш да 

знам каде си и со кого...“ Еве се јави, повели тето! 

– Еј  комшивке, мајка му на Јордан е овде! Децава овде убаво се дружат, 

ај намини на една чашка муабет! И веднаш спушти. Не сакаше сосетката да има 

време да ѝ каже дека не може . 

Разговорот си течеше меѓу мајките и децата, па во еден миг, мајка му на 

Јордан, стана и спакувано убаво, ѝ подаде на мајка ѝ на Јасна една пластична кутија. 

– Ова за твоето црнокосо и крупнооко умно девојче кое јас го сакам како 

мое. За да си касне и утре... 

– Ооо, благодарам! Благодарам и за ова што го велиш за Јасна. Знаеш, цели 

петнаесет години ја чекавме... Таа ни е сè! Само да го надминеме тоа со косата... 

– Јас мојов не го чекав толку, тој малку побрза уште додека студиравме! 

– се насмеа таа. И не грижи се, ќе си се обнови косата... Имавме таков случај во 

семејството на вујко ми. Потоа погледна кон децата и рече: 

– А вие и ако сте чекале, сте дочекале мудрица. Многу е умна бре! И 

твојава и Ана на Елена, И Ведран на Ана, се срциња... Умни, нема што! 

– Нека се живи! И вашиов е опасен! 

– Машкуданче! Ама многу се нервира што има проблем со изговорот на 

р. Додека не дојдовме овде, сè беше во ред и немавме проблем со него, сега... 
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Мајка ѝ на Јасна додаде: 

– Знаеш, сега е малку поголем и повеќе размислува, сега повеќе размислуваат 

за симпатиите, за својот изглед... Еве, мојана, ушите, па ушите, не ми се убави, 

клапнати се, да ја имав косата ќе ја носев врз нив..., а вака, женско, па ќелава. До 

душа, добро се справува со голата глава, ама имам чувство дека од неодамна 

почна да станува нервозна. Само со твојов е смирена.  

– Ама таа има прекрасни мали ушенца! – рече мајка му на Јоцо. 

– Е да де! Ама оди кажи ѝ! А и јас сум загрижена поради тоа што ѝ 

испаѓа косичката. Пред некоја година, цела возбудена, речиси скокна од креветот 

и плачејќи ми рече: „Мама, кога спиев, дедо ми ја зема косата...“ Плачеше и 

велеше: „ Целата коса ми ја зема дедо... и јас немам коса... немам.“  Јас ја фатив 

за едно перче и ѝ реков, ова е твојата коса. Погледни тука ти е косата. А имаше 

убава, бујна црна коса... Мајката молчеше малку па продолжи: „Но по две 

недели се случи поплавата и тоа со дедо ѝ. И тоагаш ѝ испаѓа косичката... Сосем 

ѝ испаѓа!  Сè уште лекарите не се сигурни кога ќе ѝ се подобри состојбата... но 

велат не е страшно... Кога првпат ја однесовме, јас им го кажав ова што ти го 

кажав и тебе...  Се надевам, ќе биде во ред... Ние сме стрпливи и преземаме сè 

што тие ни советуваат. Тие се оптимисти.“ 

– И најголема радост и најголема грижа се! Деца! – се сложија двете 

мајки во еден глас. 

А децата беа излегле во дворот и си играа со Џони Бушавиот. Бушавиот 

е Бушавко, кучето на Јордан, на кое велат Џони му е име а Бушавко презиме... 

На испраќање, мајка му на Јордан праша: 

– Јасна се спрема ли за некој нов турнир? 

– А, па таа постојано е со црно-белите фигури и ако не го тормози татка 

си со игра, ме „дави“ мене со омилената ѝ реченица: „Мамии, ај да те научам да 

играш шах... “ – одговори мајка ѝ на Јасна и додаде: „ Ние да побрзаме, татко ѝ 

веројатно се прибрал... а утре го чекаме Јордан... И тој вети дека утре тој ќе ѝ 

биде гостин на Јасна.“  

Во дневната кај Јасна, на големата маса, беше отворена шаховската табла 

и фигурите уредно наредени. Јордан поим немаше од шах, ама беше љубопитен 

зошто Јасна толку го сака шахот и зошто сите велат дека шахистите се најумните 

луѓе. Јасна му покажа каде да седне и го праша: 

– Знаеш која фигура во шахов како се вика? 

– Ништо не знам! Јас глупиот не знам како се изговаја ј, при тоа мислеше 

на р, а не па да знам нешто за шахот. Јасна стана и подналутено му рече: 

– Не почитувам другари кои сами се потценуваат. И чудо големо за Р. Не 

ти треба во сите зборови, а и така кој сака да те разбере, ќе те разбере. Запамети, 

таблата има 64 полиња, половина бели, половина црни. И има  16 бели  фигури и 

исто толку црни. Кога се започнува играта, првин игра тој со белите фигури... Па 

погледнувајќи го, праша: „Запамети?!“, и не чекајќи одговор, продолжи. „Овие 

малите што стојат напред во двата реда, ти се пиони, не Ш – пиони. Пиони!“ – 

повтори таа и се насмеа. „Тие се војници. Шахот е како кралство, има крал, 

кралица, ловци, топови, коњи и војници, веќе ти кажав. А за секое кралство кој е 

најважен?“, и повторно не чекајќи одговор, сама одговори – „кралот, зашто е 

вљубен во кралицата. Ако некој му ја земе кралицата, кралството е готово... И 

има ситуации кои се викаат: шах, мат, шах-мат, реми... Но за ова друг пат... Ајде 

сега, повтори ми што запамети, извини, но првин да ти кажам дека си крал, море 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 77 

цар, кога некого ќе матираш. Тоа зависи од тоа дали размислуваш доволно во 

насока на победник... Значи раз-мис-лу-вање! Нашиот ментор, така нè учи! Вели 

пред да направиш нешто мисли, размисли! Значи Јордане, го потегли таа за уво, 

и повтори: Размислување! Запамети!“  

– Леле Јаснааа, па ти збојуваш како некој пјофесој... 

– Ама така е! Треба многу да се размислува и да се работи ако се сака да 

се победи. Така и ти во врска со изговорот на р. Што му придаваш толку важност на 

тоа?! Во нашиот јазик има 31 глас и чудо големо, ако еден не изговараш правилно. 

Многумина ја имаат таа состојба, намерно не велам пречка... Тоа не е пречка 

другарите да те сакаат и да играат со тебе и фудбал и да пливаат... Еве, јас 

воопшто немам коса на главата... Немам ништо, но... имам во главата! – исцрцоре 

весело Јасна. Понекогаш носам шамија и ја врзувам секогаш на различен начин. 

И тоа ми е како некој предизвик. А носам и капи. Капата може да е каскет или 

пак спортска или шешир... Значи во главата е! Не на главата. И во мислата е, не 

во изговорот, па било тоа р или м или ј, сеедно...   

– Може си во пјаво, ама мене тоа многу ме нејвија... тивко одговори Јордан. 

– Кога ќе се вратам од натпреварот во Охрид, ќе бидам послободна и има 

да те научам да играш шах и тогаш нема ич да ти е гајле за Ј... се насмеа итро 

Јасна, па додаде: „Извини другар, за Р!“  

По две недели Јордан со родителите беше на торта кај Јасна заради 

наградата што таа ја доби на турнирот, а гласеше Државен првак во шах, 

категорија девојчиња до 15 години. А таа до 15 имаше уште многу време. Јордан 

многу се радуваше и реши цврсто дека ќе игра шах! Кога се игра шах, не се 

зборува многу, повеќе се мисли, „се осмислува стратегија“, како што вели Јасна. 

И вели: „Земи му ја кралицата на кралот и кралството пропаѓа...“ Кога веќе беше 

в кревет, легна на грб, ги затвори очите, но не спиеше. Си мислеше колку поважно 

е човек да е умен. Умните не се оптоваруваат со вакви „ситници“ како што вели 

Јасна... И колку Јасна е силна. Воопшто не се грижи што нема коса. Јордан не 

можеше да заспие. Само си мислеше на Јасна која вели: „Размислувај и работи“. 

Тој се чувствуваше многу горд што таа му е другарка. Од радост само се 

превртуваше во постелата потсетувајќи се на денешниот ден во библиотеката 

каде што дојдоа луѓето од државното здружение на шахисти и речиси половина 

час ја фалеа Јасна и нејзиното познавање на шахот. Кога ја поканија да излезе на 

сцена за да ѝ го врачат пехарот за првото место, таа излезе многу весела. Јордан 

и сега ја гледаше сликата од тој настан. Јасна застана, си ја погали голата глава 

со едната, па со другата рака и рече:  

– Почитувани пријатели, деца, наставници, родители! Ви благодарам 

што дојдовте да се радувате со мене! Мојата победа им ја посветувам на сите 

деца со... Малку молчеше, па се насмеа и продолжи:  

–  Им ја посветувам на сите деца со голи глави како мене... тоа значи 

дека од многу ум, косата се уплашила и ми избегала. Значи за да покажам дека 

имам глава, не е задолжително да имам коса. Природата си знае! И Јасна погледа 

наоколу и се поклони, па рече: 

 – Добро ми дојдовте и деца и наставници и други возрасни! Ви 

благодарам за честа! Благодарам! Благодарам! 

Во салата грмна аплауз и смеа... Потоа пред очите на Јордан пак се појави 

сликата на Јасна и нејзините шеги. Таа се чешкаше за ушите и ставајќи ја десната 

рака над очите, како да бараше некого. Во еден миг рече:  
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– Тука има и еден шарен Благој, има и еден Кире Брезата... Упс! Згрешив! 

Кире што сади брези... И другарка му Ники... И Милан милиот ни другар, 

најмилиот... Има и една Наташа, еден Лазе, една Ива, една Мими, една Ева, но и 

Љупчо и Бојан и Емил и Енко и Јордан... И сите ги молам да дојдат до мене!  

Јордан речиси потскокна во креветот кога се сеќаваше на настанот кога 

Јасна ги покани сите и рече:  

–  Да, наградава ја посветувам на сите деца различни и исти, на сите мои 

другари... Побрзајте, што чекате?  

Јордан се сети како сурија деца втрча на сцената и како тој кога стаса до 

Јасна, таа го гушна и рече: 

– Јордан, другар ми! Запаметете го! Најбрз е! Тој е идниот маратонец... 

Или можеби тенисер... Треба сам да реши. 

Јордан веќе тонеше во сон и трчаше, трчаше, трчаше... кон победничкото 

место... решен и Јасна да се гордее со него. 
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Владимир Костов 

УДК 821.163.3-32 

 

ИЉО 

 

Бев студент во IV година на Педагошкиот факултет и еден ден во 

кулоарите на факултетот ја сретнав Олја. Средбата беше судбоносна каква што 

била средбата на Петрарка со Лаура. Но Петрарка беше поет и својот љубовен 

плен го преточи во поезија. А јас не само што не бев поет, туку бев затутулен 

младич, затворен во себе, и своите чувства ги потиснав во дамарите на својата 

душа. Не страдав поради тоа. Немав љубовни јадови што таа не ме забележуваше, 

што за неа не постоев. Ниту преземав нешто за да ѝ паднам в очи, за да ѝ дадам 

на знаење дека на прв поглед смртно се вљубив во неа. Не барав возвратна 

љубов. Задоволен бев што можев да ја гледам во кулоарите на факултетот. Дури 

и да не можев да ја видам за подолго време, помислата дека таа постои, ме 

правеше среќен. Како некои верници кои, пред да легнат, со молитва одат на 

спиење, и јас, со мислите свртени кон неа легнував. Ја обожавав. Не смеев да ја 

погледнам в очи. Или да се најдев во нејзина близина и одблизу да ја погледнам. 

И не зашто таа беше сонце и можев да изгорам, туку да не ја осквернам. Ја 

чувствував на сакрален начин. За мене таа беше икона која не се бакнува, а се 

целива. 

 Во слична положба се наоѓаа и сите други нејзини обожаватели. Никој 

не се осмелуваше да  направи додворувачки гест спрема неа: со збор, со поглед. 

Секој што ќе помислеше на тоа, уште со првиот чекор направен во таа насока, 

при непосредниот контакт со нејзината вонземска убавина, се обесхрабруваше. 

И во такви случаи заклучокот дека таа е неосвоива и неприкосновена, беше 

неминовен. Икона, никој не смееше да помисли на неа со сетилна желба. Икона, 

слика, нејзиниот праобразец во својата автентична форма беше на небото, меѓу 

ангелите. Љубовта, како душевна состојба која носи животна радост и среќа, не 

можеше и нејзе да ѝ се припише. На тој начин отфрлена од сите, љубовно 

недопрена од никого, остануваше да биде моја, макар само во моите мисли. 

Збунуваше фактот што нејзината ангелска убавина со која зрачеше, одеше со 

изразито еротски обележја кои таа ги потенцираше и со начинот на кој се 

облекуваше. Се чинеше дека таа и била ангел, но, изразито еротски обележана и 

со еротски пориви, била отстранета од свитата на ангелите (како што се 

отстранува шугава овца од стадо) и бутурлисана како џенамет во калта на 

земниот пекол. Се чинеше дека помеѓу телесното и духовното, меѓу ангелот и 

демонот во неа, не можеше  да се определи за еден од нив, не можеше да се 

осмели да охрабри некој љубовно да ѝ пријде, телесно и душевно да се спои со 

некого. Таквата нејзина психолошка состојба ми одговараше мене, зашто таа, ни 

моја ни твоја, остануваше моја и само моја.  

Но што се случи? Она што неминовно се случува со таквите ангелски 

суштества, фрлени на земја. Она што се случи со Беатриче, со Лаура, со Анабел 

Ли, со Раца на Кочо Рацин. Нејзините ја омажија. Не за млад, но за богат. 

Новонастанатата ситуација мене не само што ме засегна, туку, напротив ми 

одговараше зашто да се сака омажена жена од која не се бара повратна љубов, да 

се милее по неа, ме стимулираше во мојата омајна и тајна љубов кон неа. Се 
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најдов токму во ситуацијата на Рацин, со тоа што јас не ѝ пишував љубовни 

писма-песни, како што тој ѝ пишуваше на Раца, чие име го зеде за свое, 

поетското презиме. Но јас не бев поет. И тоа беше мојата несреќа, или можеби 

среќа, зашто на тој начин мојата љубов остануваше совршено чиста, нејзиниот 

извор незаматен. А Олја, се разбира умре уште во првата година од својот брак. 

Од друга страна, Лаура, Беатриче, Анабел Ли и Раца останаа да живеат во 

песните на Петрарка, На Данте, на Едгар Алан По, на Рацин. Јас не бев поет, но 

еротски не пожелувајќи ја во ни еден момент, бев во ситуација на Хамлет кој, во 

спорот со Леарт, братот на Офелија, при нејзиниот погреб, ќе рече: 

„Ја љубев Офелија! 

ни четириесет илјади браќа  

со сиот оган во нивните срца 

не ѝ се рамни на мојата љубов.“ 

        И јас како Хамлет, ја сакав Олја несебично, но, откако таа умре, почнав да 

страдам и да пекам по неа. Не ми остануваше друго, освен секој ден да го 

посетувам нејзиниот гроб. Во животот непристапна за мене, во смртта беше 

моја. Не и на ангелот во чија свита се врати и чија љубов, заедно со љубовта на 

четириесет илјади други ангели не можеше да биде рамна на мојата. 

 Но еден зимски ден беше толку многу ладно, што помислив дека и таа во 

гробот се смрзнува. Го соблеков палтото и со него го покрив нејзиниот гроб. Без 

палто на тој студ, добив воспаление на белите дробови и умрев на болница ноќта 

истиот ден кога неа ја стоплив  со моето палто, со мојата душа. 

 

* 

 

Оваа исповед на Иљо, во писмена форма преку еден доктор беше 

упатена до мене, секако со цел да ја редактирам и да ја објавам. Нејзиниот 

автентичен автор, предитрувајќи ја смртта, момент по испишувањето на последниот 

збор од исповедта, душа, умрел, ја испуштил својата душа, отпатувал кај Олја. 

Умрел пред да умре, умрен го напишал својот тестамент, обврзувајќи ме 

тестаментарно во мојот запис, преку чудото на литературата да ја оживеам 

неговата љубов со Олја. Но бидејќи не сум поет, туку литературен записничар, 

со овој мој запис само ја констатирав, како лекар што констатира смрт кај човек 

што умрел, а на поетот му оставам да ја овековечи: 

„Колку безочна зависта е 

и на самите ангели! 

Ех, тоа причина е, и се знае 

низ крајморските  предели, 

дека развиори виор, ах, проклет да е 

убивајќи ја Анабел Ли!“ 
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Никола Кочовски 
УДК 821.163.3-32 

 

НЕСИТНИЧАВАТА  ЉУБОВ 

  

Покрај него подмрдна Јанка, но лицето, како по некој непознат пат, 

продолжи да ѝ подбрзнува по троа испрекинатото дишење. Каде ли талкаше сега 

вака? На образот, покрај носот, беше пробило ново бранче ситна оросеност, ѝ ја 

подвалкуваше нежната кожа, по која уште не толку сигурно, се обидуваше да се 

простре смирувањето... Во тешко запарливата летна ноќ, под дејство на 

освежувачкиот туш, всушност за многу кратко беше потрајал прекинот на таа 

голема прекапнатост... И како би престанала, кога и во неговото несакано 

расонување сега пред малку, како уште да му јачеше низ жилите бурниот тек на 

сите шест часови свадба во одличниот, изненадливо подготвениот ресторан. 

Особено, бела салата, бело „небото“ над неа, со светли електрични ѕвезди, бели 

чаршафите на огромните кружни маси и бели навлаките на столовите, обвиени 

од врвот на потпирките па до подот. Му ги „нарасиле“ очите на газдата и татко 

ѝ, и татко му, со која ли тешка сума позајмени пари, нешто што грижно го криеја 

од него, а сигурно и од неа, Јанка!... И бела иднината, секако, во која уште 

попладнето вчера влегоа, најнапред во матичната просторија, на патот до 

црквата, кога со честитки и под растрептени фото-блицови беа ставени 

потписите во книгата на венчаните Моменти, моменти кога прелажноста дури се 

мешаше со некаква вистинитост, му идеше дури да поверува: светло 

разотворена, широко разотворена врата на рај таму во... поразувачкиот, свечено 

белиот ресторан блеснат во море електрична светлост во квечерината. Иако, се 

разбира, не по негова желба се отвораше  т о а  пред нив, туку по желба на 

родителите, така што и несакано тој, Ѓорче, си ги почувствува како му треперат 

нозете додека влегуваа, фатени под рака во грамадната сала во која во миг се 

придушија светлостите, скоро до темност, така што остануваше патоказно 

неизгаснато само пред нив двајцата, изненадени, фрапирани од изнастанатите на 

нозе сите гости на свадбата и со скандирање на потсилениот свадбен марш, го 

поздравуваа нивниот чекор во таа рајска врата, а нозете им ги влечеше напред 

самиот  разретчен ритам на тој победнички марш... О, рајска врата?... 

Токму тогаш избувна тоа! Таа новина, бездруго копирана од Запад, од 

каде што, не губејќи време, со иста ажурност како и другите ново воведени 

„обичаи“, ни ја донесле ресторантскиве газди. Насред самото претпазливо, уште 

невешто чекорење нејзино, Јанкино, и негово, Ѓорчево, на чија што среќа 

љубопитно желните гости уште беа останати на нозе – ете во таков миг, Господе 

мил – небаре на бојно поле по кое се испукале бојни отрови... Туку вивна      

една чадлива лилаво-магливост, една славеничка раширена, наеднаш силно 

смирисана, една гасовна светликава обоеност – бурен церемонијален ефект кој 

што небаре ги збудали застанатите отсекаде на нозе, да си ги искршат рацете од 

плескање! 

Така се распали прославата, незапрено одбележување на големиот чин. 

„Големиот чин? Колку голем?“ – му притискаше во главата, на било која 

страна мачеше, сакаше да му избие несфатливото, изреволтирано прашање.  
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Јанка, со пристегната рака во неговата, се закашла подзадавено, а тој 

издиша, ги напна сите свои мускули да не ја изгуби прво заземената ведрина на 

лицето. Таа слика на нив двајца сред тој бавно распливнувачки облак што ги 

беше завил и речиси закрил – тој врв на славеништво со кое беа  нападнати, како 

ли изгледаше во тие многубројни очи? И како ли „ама вистински!“ беше 

поднесена во нивните носеви! 

Но сврши најпосле и тоа, најпосле се раздипли веселбата на свадбата, на 

кршно разиграни снаги, на многу, толку многу женски снаги и подболснувани 

вратови и делови на нагласено деколтирани гради, но и на нозе, нозе, тој 

развитлен урнебес со кој толку вешто и без напор раководеше музиката, бучна 

каква што одамна веќе не му ги глушела ушите, ни нему, ниту пак нејзе, зашто 

близу петнаесетина години го беа надминале тоа. 

Да, музиката, развиорените ора и во три круга извиени, беснееја 

незапрени, иако требало да изгледа дека тие двајца, зетот и невестата се главни, 

иако и фотоапаратите и фотокамерите постојано туку кон нив се навртуваа и ги 

овековечуваа. Дури ги испрошета пазарениот фотограф и по сите маси, за да ги 

испосликаат другите, „сватовите“, така што брзо пристигнаа да им врачат 

готови, големи фотографии, изврвувајќи ги повторно масите и оберувајќи си ја 

својата богата жетва пари.  

Така треба! За сите да биде радосна свадбата. И девојкава, невестава, 

Јанка негова, добро покажа своја радост. По онаа свечена, обоена експлозија во 

воздухот (бидејќи таа беше и докажана пејачка), да ти биде подготвена, 

наговорена од некои нејзини роднини, а без да знае тој, туку му расветли кратко 

и јасно: „Се повлекувам, и ќе тргнам наваму со пеење, кон тебе. Ти тогаш ќе 

тргнеш кон мене“. Како и секогаш, беше убаво разбирлива. Како и секогаш, не 

му пречеа толку многу свечените звуци од музиката што уште се распостилаа 

низ веќе проретчената шарена магличка, и дури да се подзаврти, околу него веќе 

се беа создале некои од нејзините млади роднини, некоја рака од нивна страна се 

беше спуштила на неговата, преку ракавот на сакото какво што никогаш досега 

не носел (очите му беа сепак брзи, неа никаде да ја догледа, исчезната, и додека 

уште молчејќи, со поглед вратен на нивните лица, си повторуваше дека убаво ја 

разбра, но...) но ѝ проштава во овие непредвидливи, неодмерувани моменти. 

Туку тивна сета врева од подиумот, и само по толку кратко колку доволно 

сигурно да се сфати дека е тоа прекин, му го достаса увото нејзиниот љубен 

глас, раскопнеан, верен, го бараше него тој глас од нејзините гради, набликнат 

од чувство, се порашетаа часкум неговите очи додека не ја пронајдоа, застасана 

истовремено и од сноп посебна светлост, ѝ го истакнуваше лицето од кое високо 

унесено, до самиот таван чиниш напираше прекрасната одбрана песна, на 

непознат јазик, веројатно некој јужноамерикански. Небаре на театар појавена 

пред пребирлива публика, толку троглива вистинитост имаше во нејзината 

завдаденост  кон него, така што и самиот тој, ни миг не задоцнувајќи, се одѕва на 

неразбраниот но со срцето чуен повик, неговите чекори веќе беа влечени од 

гласот на нејзиното грло, и тоа беше една прекрасна прегратка, прекрасно 

изнаоѓање, во кое и неговиот удел небаре да беше совреме уигруван, така што 

воодушевениот аплауз го надвиши за миг и гласот, и музиката, чие што спремно 

придружно вмешување дури тогаш тој вистински го распозна... 
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Подзабрзано задишан во постелата близу нејзиното изморено успано 

тело,  Ѓорче си рече на себеси: 

Можеби сепак се исплаќало... Тој момент беше над сè. Бевме ние, 

саканите! Додека не ја доигравме таа чудна, да, некаде слушната, но 

неразбирлива песна, воден од нејзините сигурни движења и гласот, добро фатен 

за нејзинава... мојава сакана снага. 

Пак ја погледна, на придушената светлост од посебната ламба покрај 

својот дел од креветот. Сега посегна, многу нежно, со крајот на дланката кон... 

лицево кое знаеше да прима од него радост, и на тој дел на дланката му остана 

слабечок одбрис од таа надоаѓачка наросеност од длабината на ткивото, кој нему 

му подмолсна сега како доказ – му стана сега доказ за нешто повредливо 

извршено над неа... Му се посака да ја бакне со молба за разбирање која немаше 

да има никаков глас, но го ценеше нејзиниот одмор, а во сеќавањето, небаре на 

филмска лента, му се враќаше текот на целата таа бурна, неочекувана толку 

бурна свадба, во која посебно таа, ни за едно оро не изостана од збиднувањата 

што ги водеше музиката, но и по тие нестивнати часови, дури како да ѝ остана 

недоволно доживеаното... Час и пол ли, два часа ли се сторија уште, во кои таа, а 

поради неа и тој, не се симна од специјалната маса, на која во свое, дуо-издание 

редум ги одигруваа сите ора, со една толкава и телесна, и душевна вдаденост,  

на која не престануваа разиграните, одушевени  аплаудирања на доближениот  

круг!  

„Таа навистина тоа го сакала. По тоа копнеела, а не ми имаше никогаш 

признато. Можеби затоа што не се задржував толку да го негирам сето тоа 

сакање на старите, а си верував дека се тоа не само мои, туку и нејзини мисли... 

Арно што се осмели да си ја покаже душата. Сега двојно повеќе ја сакам!“ 

А кога, наскоро по тоа, некако по невнимателност ја беше разбудил, не 

само лицето убаво нејзино, радосно што го има во очите него, својот Ѓорче... 

нешто подруго му се откриваше, не толку во очите,  во самата душа во која му 

нагрнуваа чувства, од нежни понежни за неа. Имаше тука... некоја сигурност за 

обично немирната душа, некоја убедителност, што се сакала всушност и порано. 

Беше влегла во собава однекаде, некоја добра смиреност, што го отпушта 

човека, го тера покорен да се предаде... Кога ќе го насети свеста тоа, се 

доживува некој од облиците на мирната среќа... Беше задоволен, само поради 

тоа тешко изречливо ете, пријатно подвозбуден. А тоа го имаше не само во ова 

што сега го гледаа неговите очи: кроткава успаност, недостатен одмор за кој 

самиот молк премолува, и тоа како никогаш порано да не му било во погледот. 

Тоа го имаше, на допуштлив, одобрувачки начин, дури и во повеќе неразбирливи, 

невкусни нешта во недоизминатово деноноќие, а тој дури сега сфаќаше како би 

можело, на нов, многу подобар начин да биде сето тоа од него гледано... Но и во 

уште многу повеќе друго тоа го имаше веќе сега, за што огорчено си беше 

зборувал себеси дека е принуден, од обѕири согласен со секаквите навалувања 

на роднините да  влезе најпосле во законски брак, да не остане како толкумина 

млади ни со жена ни со пород, предавајќи ѝ се како поразеник на тешката 

безработица, која не е ни за жена земање, ни за гнездо свивање ни за потомство 

создавање. Зашто тој беше само по кафулиња научен, и со другари, или само со 

Јанка, но и не сакаше: ни да имаше каде, веќе не сакаше да работи, него на друго 

го научи досегашниот начин на дружење! „Неспособен!“ „Неспособен!...“ Тој 
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зарем не може да работи, кога би сакал!... „Не мисли така, не плаши се! Господ  

е голем, ќе ти помогне, и повеќе деца ако имаш!“ – го утешуваше, го 

преколнуваше мајка му. И татковиот, горчлив прекор: „Ами која ќе ти биде 

смислата и оправдувањето, што си бил жив на земјата, бре синко, ако немаш 

наследници да продолжат по тебе!“ И нагрнуваа одеднаш мисли: „Дури сега ја 

разбирам доволно длабоко мајка ми и верувам во нејзините зборови за Господа, 

но исто толку и во себе! Поради оваа, незаситена со сон убавина и добрина, 

верувам... И сум... и сум моќно среќен заради зборовите на татко ми!“ 

И по уште едно погледнување на девојката, на невестата своја: 

„Само... едно нешто...“ Со сожалба, со чувство на вина ги упатуваше 

безгласно зборовите на себеси, на таа сè уште видлива непревозмогната 

исцрпеност на нејзиното лице, да, особено од ноќните часови во кои со сета 

своја душа се внесуваше, сè до крајот. „На  т о а – ти не си ми предмет...“  му 

зборуваше добро прикриено на тоа лице што го гледаше сега како под некаква 

матникава сенка. „И не смеам!... Како смеев! Помага ли тука нешто зборот 

,прости‘? Но затоа, во овој доцен пополноќен час, сум начисто со себеси! Сето, 

што мислев, во поголем или помал дел, не чини, сето ќе го прифатам  оти толку 

многу ти значеше тебе, моја мила убавино! И испуфканата лилавогасовна 

изигранција како „модерна“ церемонија со која нè подзадавија обајцата во 

почетокот на свадбата – ако! И дебелата печалба на итриот фотограф со толкави 

фотографии што нити ги погледнав, а ќе ги побарам допрва да ги набавам и да 

ги платам – во ред! И исцрпеноста сиот ден, и белиот, толку белиот ресторан, 

заедно со непрестајното танцување, особено на двајцата на масата сред 

ракоплескањата одушевени одоколу – што беше прекрасно... тој ритам незастанлив, 

на сите слеани небаре во една душа! – и волшебната, дали уругвајска песна со која 

ми дојде и ме повлече! Па и даровите, со кои бевме опсипани, ако и задолжени, 

родителите и јас со нив... И безработицата, на која нема повеќе да ѝ се клањам, 

туку ќе ја негирам, ќе ја заборавам и ќе бидам човек!“ 

Имаше доволно оправданости некаде во себе, насобрани, зашто  т о ј   р е ч е,  

кога првпат се најдоа во собава и побрзаа, едниот по другиот, по извесно 

олеснување, освежување во бањата, онака инертно, рече, без побарано 

почувствување на смисла, како и сите тие истрчувачки прифатени имитирања и 

на ненашето и  на нашето, и како да не преостанало ништо попаметно, тој, 

Ѓорче, проговори, свесен дека виси во воздухот потребата за која им беше 

дадено напатствие, која беше само товар во тие мигови: „Па да се соблекуваме. 

Постелата е тука“. На глуво одекнатите зборови во собата, ништо не беше 

додадено друго, ни од него ни од неа. Започнаа немо бавните намалувања         

на облеките, без да се погледнат. И го извршија тоа, небаре да беше нешто 

старозаветно, беспоговорно. А потоа се стрпи уште малку умората, беше 

забележано дека треба да се изгасне, најпосле, светлоста за заспивање, и да се 

посака добра ноќ. 

Ова ли е тоа што би требало? Не е ова ништо!... Една срамна нула! 

Вистинска убавина која што трае, е онаа нивна крадена љубов, кога првпат 

појдоа на еднодневен излет заедно и со нејзините две братучетки, а тие двајцата, 

тој и таа, божем се рашетуваат под високите борје, се усамија за подолго од 

сестрите, кои ги исчекаа таму, кај планинарскиот ресторан. И бргу, итно беше 

изнајден погоден густеж што од сите страни засолнуваше, само гранките одгоре, 
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нишкани од тивкото ветре, ги гледаа, беа за век неми сведоци: им беше тоа едно 

од првите толку заносни предавања едниот на другиот, срцата им се душеа и во 

немир и во чудесност, при оној незаборавен боров мирис и рапав допир на 

кршливите шишарки, глас на исполнувањето на сакањето на телата. И 

приспомнувањето подоцна на тоа, како да беше распознавачки знак на нивните 

две личности...  

Растеше дури допрва незгодното чувство во него, тој беше некој што 

многу го испогреши нештото, забошоткување сега би било толку недолично. 

Зарем не е срамно за таа глупост така глуво да се затвори устата! Умот сè тоа му 

го приспомнува... 

„За да не можат двајца цели седумнаесет години едниот без другиот, 

треба да се сакаат!“ Бездруго за самите нив двајца му беше зборот, но не 

можеше без заобиколување да ја искаже некоја своја мисла, што му се 

премеќаваше.  

– Го знам и јас тоа колку ти, – без доумење му одговори таа.  

– Па, го знаеме. 

– И се сакаме, –  се поднасмевна божем недолжна.   

– Аха? – Тој ја гушна и добро, здраво, и нежно, на својот начин. 

Поддопрен сега со градите на нејзиното слободно рамо, со раката внимателно ја 

гална по лицето и малку по вратот, но одеднаш се подзапре. Имаше во него 

некакво домислување. 

Таа му веруваше дека е така, и сакаше да му помогне.  

Прв беше насмевот на нејзините усни, и светлиот зрак во нејзините 

очи. 

– Мил мој... Мил мој! 

– Убава моја Јанке? 

– Дојди... 

Тој беше сиот тука, до неа. 

– Јанке, убавино моја. Ама не можам да не ти признаам, жал ми е...  Не 

требаше она пред твоето заспивање. Ти беше толку изморена! – Зборувајќи, тој 

ја грабеше со алчност нејзината снага. 

– Не обвинувај се. Ако, јас сум многу радосна, заради моите родители. 

Нивната радост е и моја радост. Тие... 

– Тие имаат право, Јанке.  

– Што?! Јас мислам дека  ти само заради мене. Заради моето навалување... – 

Во истото време, рацете, телото, сè нејзино, вредно ѝ содејствуваше.  

– Мислиш точно. Ама решив. Родителите треба да бидат столб за нашата 

иднина. Тие единствени тоа можат. И ние треба да станеме родители. И тогаш 

ние ќе можеме... Оти и патот треба некој да го покаже. Вака... 

– Многу ме чудиш, Ѓорче! –  Уште пред да помисли со што да ги продолжи 

овие зборови, нешто друго беше многу поважно: таа широко ги разви своите 

раце. И топло го гушна, не го испушташе. 

– Оф, рече подземајќи ја обиколно со раката под плешката, ама со вистинити 

зборови: 

–  Знаеш ли дека за ова те разбудив? Тоа кога дојдовме и се најдовме 

така како зет и невеста, беше купечко, Јанке. Беше должност и обичај. 

– Добро е и обичаите да ги има, Ѓорче. 
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Убаво таа вели тоа што го мисли, но нему душата му е кон друго тргната, 

впрочем пред нив е времето кога таа ќе го почувствува неговото отсега сестрано 

прифаќање, искрено сосе родители ѝ, и тоа ќе биде уште една радост за неа. 

Не сакаше ништо друго да додава преку миговите што се трупаа врз 

неговото тело, прекрасни... 
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Лилјана Пандева 

УДК 821.163.3-32 

 

КРЕДИТ 

 

 Повторно се будам. Чувствувам болка. Штом чувствувам болка, се 

будам. Не знам што ме боли. Сè ме боли. Сега ќе почнам да офкам, знам дека не 

можам да зборувам, само стенкам и офкам. Мислам дека не сум многу гласна, но 

мора интензитетот на офкањето да е многу јак, бидејќи веднаш доаѓаат тие во 

белите мантили, ми ја зголемуваат болката во вената, значи таа болка ја 

познавам, и веднаш потоа, додека, вената боли или нешто струи низ неа што ми 

кажува дека сум жива, повторно ме снемува, заспивам ли, во бессознание ли 

паѓам, но ме снемува сè до следното будење од болка.  Не сакам да ме снемува. 

Затоа на секое следно будење се обидувам  да го потиснам офкањето, да сум 

будна малку подолго, за да си ги средувам мислите. Хаос ми се мислите. Иако 

кога ќе се разбудам свесна сум. Свесна сум за тоа што ми се случи, свесна сум 

дека сум во болница, свесна сум дека целата сум испокршена, дека ми е 

направена операција на мозокот, но дека еден хематом не успеале да го средат и 

дека  или со тек на времето ќе се намали и ќе ми се врати говорот или за цел 

живот ќе останам нема. Важно е дека сум надвор од животна опасност. Сето ова 

го дознавам на секое мое будење кога еден доктор, сигурна сум дека е доктор, 

му ја објаснува на син ми мојата ситуација и секојдневното закрепнување од 

тешкиот пад. Тука ми се вовлекува нова мисла. Значи, не е сообраќајка, не напад 

на улица од непознат минувач. Туку пад. Паднав од тераса. Поточно од 

преградена тераса со пвц-прозорци. Правев предвелигденска генералка. Морало 

пред Велигден сè да се исчисти дома. Да свети. Да се тргнат на страна зимските 

алишта, да се исперат завесите, да се измијат прозорците... Понекогаш 

навистина треба да се слушаат родителите. Убаво ми викаше мајка ми да не се 

пентарам да ги чистам тие прозорци. Опасни се. Немаат симс, нема каде да се 

стави нога за да се дофатат крајните горни агли, а и кога ја преградував терасата 

не извршив нивелирање на подот, нели терасите имаат една блага надолна 

линија за водата да оди во сливникот, па на што и да се качиш секогаш се 

лизгаш малку надолу. Немав пари тогаш. Всушност, јас никогаш немам пари. 

Самохрана мајка сум. Ова е мислата што најмногу ме вознемирува. Што ќе 

прави мојот осумнаесетгодишен син, ако еднаш не се разбудам, макар и од 

болка. Штом ќе помислам на Дамјан всушност настанува хаосот во мојата глава. 

Што прави сега Дамјан? Јаде ли редовно? Кој го пере? Има ли пари? Последното 

прашање е и прво. Секако дека нема. Таа е задолжена за финансиите во куќата. 

Уште пред тој да се роди. Да крпи крај со крај. Таа префрла од шупливо во 

празно. Се напрегнувам да се сетам што е тоа што го префрла од шупливо во 

празно. Пари. Ги вади од една картичка, ги префрла на друга за да ги покрие 

ратите, потоа пак ги вади да го уплати кредитот. Кредитот? Дури сега почна да 

офка. Се сети што ја мачи најмногу – кредитот. Колку ли долго е во болница? 

Колку рати пропуштила да плати од кредитот? Ако умре, Дамјан не само што ќе 

остане сам на овој свет туку ќе го заглави и во долгови. Месечната рата од 

кредитот ѝ е поголема од една третина од платата. Иако не смее да биде. Но како 

на редовен клиент, потрошувач и побарувач, банката без проблем ѝ одобри 
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поголем кредит. Ѝ понудија да си плати и животно осигурување, еден вид 

гаранција дека ако ѝ се случи нешто, односно само во случај на смрт, 

осигурителната компанија го исплаќа заостанатиот долг, семејството што го 

остава зад себе, нема никакви обврски кон банката. Но кога ѝ ја пресметаа 

сумата што треба да ја даде, секако од новиот кредит, таа рече само: не, 

благодарам. Со тие пари отидоа со Дамјан на одмор. Ги затворам очите, со цел 

да се присетам каде отидовме на одмор. Јас и Дамјан за овие осумнаесет години 

на одмор одиме само кога ќе подигнам нов кредит, на секои четири години. 

Бевме во Турција, Кушадаси. Морам да престанам да офкам. Пак ќе ме заспијат. 

Морам да се будам почесто. Морам да оздравам. Не смеам Дамјан да го оставам 

во долгови. Со таа мисла исчезнувам. Со неа се будам по не знам колку време. 

Повеќе не мислам на болката. Мислам само на кредитот. Не сум многу сигурна, 

но мислам дека последното исчезнување не беше целосно. Како да бев во 

бунило. Сонував. Долго не сум сонувала. Сонував пари. Јас на шалтер. Го 

уплаќам кредитот. Или тоа совеста ми работи. Нели и таа треба да спие додека 

спијам јас. Или, пак ми ги намалуваат седативите. Така му рече, навистина 

немам поим кога, докторот на Дамјан. Му рече дека добро сум реагирала 

постоперативно. Барем една убава вест. Го слушам Дамјан како прашува дали ќе 

можам да се движам. Да, но ќе требало многу време, уште повеќе волја од моја 

страна, а најмногу од сè зголемување на степенот на поднесување болка. Значи, 

болката навистина се мерела. Сигурно има и мерна единица за болка. Мене сега 

ме боли душата. Тешко воздивнав. Ме болат градите, физички. На следното или 

на некое друго будење ќе дознам и зошто – меѓу другото и пет скршени ребра 

сум имала. Што е, пак, тоа меѓу другото, сè уште не знам. Исто така, не знам 

кога, но Дамјан еднаш праша дали ќе сум контактибилна. Ме барале од некоја 

банка, а тој не знаел што да им одговори. Секако, за кредитот, си мислам. И 

одлучувам дека токму тој кредит ќе ми е водечка сила да се мрднам од оваа 

позиција во која сум најверојатно долго. Не можам да му го оставам на Дамјан. 

Не дај боже да умрам, ќе нема ни со што да ме погреба. Ми потекуваат солзи. 

Толку многу сакам да му кажам да не се грижи. Јас се грижам и за двајцата. 

Како и секогаш досега. Можеби ги поминавме дотука нашите животи на кредит, 

но не дозволив да се почувствува поинаков од своите другари. Солзите не 

престануваат. Тоа било добар знак, му вели докторот, што значи дека е свесна за 

околината и сигурен е тој дека сум знаела дека Дамјан е тука. Му рече утре пак 

да дојде. Неговата близина сигурно ќе ми влијае позитивно. Јас знаев дека 

Дамјан доаѓа секој ден и дека позитивното кај мене сега е да можам да уплатам 

барем една рата кредит, за да не ме одерат потоа со камати, или, уште полошо, 

да не ми ја блокираат сметката. Полека се сеќавам значи на сè. Блокирањето на 

сметката е врв. На тоа ни најздрав човек не сака да помисли. Сепак ми ја 

блокирале сметката. Дамјан не можел да извади пари да ги купи лековите што 

вчера му ги побарале, затоа што не биле на позитивната листа на фондот. Тоа 

значи дека Дамјан нема пари ни за леб. Се вознемирив. Офкањето го заменив со 

рикање. Ме смирија со струење во вената. Исчезнав во сеф полн со пари. Се 

разбудив со болки, но не офнав. Морам да го платам кредитот. Со таа мисла 

исчезнував во темнина и се будев во белина. Темнината беше местото каде што 

ме водат струите низ моите вени, а белината болничката соба. Но и темнината не 

ми беше веќе чиста темница. Насекаде гледав само пари. Банкноти. Ги броев. И 

секогаш ми фалеше по една од илјада денари за да си ја платам ратата за кредит. 
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Велат ништо не го врти светот така како парите. Е па нека ме свртат и мене од 

болна во здрава. Знаме дека тешко ќе го вртам тркалото, но ќе буткам. Како и сè 

друго во животот. Само буткам.  

И еве ме како го буткам пред мене помагалото за движење два месеца 

подоцна. Уште сум во болница. Овој пат во центар за рехабилитација. Почнав и 

да зборувам. Хематомот во главата се намали и притисокот на центарот за говор 

попушта секој ден. Работам со логопед. Тој ме чини најскапо од сè. Но не се 

грижам воопшто за пари. Подигнав нов кредит. Односно направив рекредитирање 

на стариот. Него го затворив, ги исплатив сите заостанати рати, ја деблокирав 

сметката и овој кредит го подигнав со ставката за осигурување. Што е сигурно – 

сигурно е, ми вели банкарскиот службеник кој, исто така, дебело го наплати 

доаѓањето уште во болничката соба штом добив потврда дека сум контактибилна 

и свесна личност. 

Така е. Што е сигурно – сигурно е. Сигурно е дека никогаш повеќе нема 

да мијам прозорци, сигурно е дека во себе имам неколку шипки, што ќе треба да 

ги извадам во различни временски периоди... Сигурно е дека еден ден Дамјан ќе 

остане без мене. Се надевам во далечен временски период. Сигурно е дека нема 

да дозволам да му оставам долгови. Никакви. Најмалку банкарски, за што 

банката сама се осигурува. 

 
(од збирката раскази во ракопис „Луѓенца“) 
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Михајло Свидерски 

УДК 821.163.3-32 

 

ЅВЕЗДАТА 

На Аврам Романо 

Последниот рабин на Битола 

 

Во Битола имавме шест синагоги, јас одев само за големите празници, а 

брат ми и татко ми постојано. Веќе подолго време бев вклучен во организацијата 

Хашомер Хацаир, и таму на предавањата на Леон Камхи, пријател на татко ми,  

целиот се претворав во уво, мечтаев да заминам за Палестина, сонував како 

тргнувам со брод, како се поздравувам со семејството и пријателите. Имав 

шеснаесет години. На денот кога умре мајка ми, мојот другар Рафаел ми ја 

подари книгата Остатоци од рајот, ти ја подарувам за спомен, ми рече, и во 

ноќите кога дома  седевме покрај огништето, пиејќи од чајот голтка по голтка, 

татко ми уживаше да  ни раскажува за семејната историја, велеше, на човек кога 

му е најтешко се навраќа на спомените и оттаму, од минатото црпи сила, за да 

може да продолжи напред. Тие денови беа навистина тешки, меѓу соседите во 

Еврејското маало владееше немир, сите бевме уплашени, движењето ни беше 

сосема отежнато, моравме да носиме жолта ѕвезда, бугарската полиција 

постојано нѐ легитимираше. Колку што репресијата врз нас стануваше поголема, 

толку подолги беа приказните на татко ми, бегаше во спомените како во сигурно 

прибежиште, пиеше чај голтка по голтка во студените вечери, ќе ги потпреше 

лактите на масата, и ќе го нурнеше погледот во подот, гледајќи така во празно. 

Одвреме на време со некоја меланхолија во гласот можеше да се слушнат по 

неколку тивки збора од вечерната молитва Шема Израел Адонај Елохејну, 

Адонај Ехад,  и повторно молк, и само бавното шмркање од чајот. Јас ја читав 

книгата од Рафаел, сѐ додека повторно не ме прекинеше за да ми раскажува за 

дедо ми Аврам и неговите дуќани, за трговијата пред војната, пред да се 

создадат новите граници, и пред да се затвори патот од Битола за Солун. 

Деновите ни поминуваа во исчекување и страв, а човек кога се плаши, кога е во 

паника, бара да ѕирне во непознатото, сака да ја знае иднината, бара начини 

стравот што го чувствува да го предаде некому, и затоа почнавме да се молиме, 

сакавме овој неподнослив товар да му го предадеме на Бога, ова што нѐ снаоѓа е 

Божја волја, велеше брат ми, или Божја казна за нашите гревови, а ти што 

мислиш ќе го прашаше татко ми, тој молчеше.  

Цела ноќ светилките беа запалени. Постарите вознемирено разговараа, 

што би правел човек во овие тешки времиња за нас, освен да се надева. Се 

зборуваше дека некаде ќе не носат, но никој не знаеше каде, се зборуваше дека  

ќе нè соберат и ќе не однесат во работни логори. Тебе нема да те земат, ми рече 

татко ми, мал си, ме погали по главата и со двете раце ме фати за јаките од 

палтото, со десната страна ми ја прекриј левата, вака држи ја ми вели, и ми ја 

прекри ѕвездата. Брат ми Калми беше многу скромно момче, често молчелив, 

можеше да се затвори во својата соба и со часови да чита од сидурот, слезе по 

скалите и застана до нас, денес нема да спијам рече, ќе се молам до доцна. Јас 

излегов, и преку мостот што го дели Еврејското маало од центарот на градот, 

дојдов до куќата на Марија Секулова, мојата љубов. Бидејќи се криевме од 
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нејзините родители, јас некаде после полноќ, тивко се прикрадував до нејзината 

куќа и по скалите, бесшумно се качував до кровот. На кровот имавме свое место 

и тука ги поминувавме ноќите. Уште пред да зазори, вообичаено тивко излегувам, 

по мене излегува Марија, сакам да те испратам вели, смачено ми е веќе да се 

криеме, пред мостот ја бакнувам и таа се враќа назад кон дома,  јас продолжувам 

преку мостот кон нашето маало, градот е целосно блокиран, пристапот кон 

нашата куќа е забранет од сите правци, полиција, доаѓаат кон мене, Марија се 

врти наназад и гледа дека се враќам кон неа, сѐ е блокирано ѝ велам и гледам 

дека во нејзините очи го чуваствува мојот страв, остани кај нас уште вечерва, ми 

вели и ме влече накај неа, ме влече за десната рака и од левата страна на јаката 

на палтото ми се отскрива ѕвездата, ѕвездата, ми вели, покриј ја, како молња да 

поминува низ мене, веднаш ја покривам, немам друг избор, полицајците зборуваат 

гласно и се смеат, поминуваат преку мостот, нѐ одминуваат незаинтересирано, 

повторно ќе преноќам кај Марија. 

Во зорите се слушааа гласови и плачење. Колоната доаѓаше кон нас, 

нели само старите ќе ги собираа за во работни логори, ме убива мислата, а овде 

се сите, и децата, чувствувам како ме облева ладна пот, стојам в место, вкочанет, 

смрзнат, што вреди животот на самотниците, си мислам, кога немаш ништо свое 

на светот. Ги зедоа Евреите, со воз, ги однесоа во Скопје, зборуваше таткото на 

Марија со дуќанџијата до неговата куќа. Сигурно ќе се вратат, си велев, не може 

оваа војна да трае вечно. Заминаа сите. Без да се поздравиме. Еден месец подоцна 

и Марија ми умре на раце, од бронхопневномија. Останав сосема сам на светот, 

единственото нешто што го имав од дома беше црното палто со жолтата ѕвезда. 

Спомените на кои татко ми се навраќаше за да избега од моменталните страдања, 

за мене станаа кошмар. Немам спомени, сѐ е избришано и заборавено, оти сѐ е 

толку болно, неподносливо болно, смртно болно.  

Две години подоцна, на пазарот на една тезга ја најдов книгата што ми ја 

подари Рафаел, продавачот ми вели земи ја, колку ќе дадеш – толку, немав 

многу да му дадам, Остатоци од рајот, ја гледам, не можам да ја допрам, 

парченца во рајот, тука се се брат ми Калми, татко ми, Рафаел, чичко ми Исак, 

мајка ми, целото соседство, целиот град, сите градови и земји, ми се врти во 

главата, ќе ја земам му велам и му платив колку што ми побара. Тој радосен се 

врти околу тезгата, јас ја стискам книгата в раце, плачам и трчам дома. 

Сеќавањата, запишани се во оваа книга. Трчам кон дома. Во мојот празен дом, 

во кој веќе се вселија непознати дојденци. Во мојот бездом. 

 

(Расказот „Ѕвездата“ е добитник на првата награда 

на Конкурсот за расказ „Раскажувам фотографија“ 

на Фондот на Холокаустот на Евреите од Македонија за 2020 година) 
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Габриела Стојаноска-Станоеска 

УДК 821.163.3-32 
 

ОД ДРУГАТА СТРАНА НА КАДРОТО 

СО БИТОЛСКИТЕ ЧУПИ ПАРТИЗАНКИ 
 

- Знам бабо, си ми кажвала, на ова фотка е одредо „Даме Груев“... 

- „Дамјан Груев, да.“ Група една чедо, многумина не се на кадрото. Од 

другарки ми, три немаја среќа тој ден да се кадросат. На друга позиција беја, 

откарши ридот. 

- Мај, четриес-трета пиши.  

- Префрли мај, отпола натаму. 

- Значи два месеци негде по собирањето на Евреите од Скопје, Битола и 

Штип? 

- Така. Два месеца отко му избегавме на бугарските пушки, на камионите 

и шпедитерите шо собираја народ, стока небаре, и го настегаја во зградите на 

монополо во Скопје. Месец отко нѐ спаси тајната лозинка, пуштајќи нѐ в одред 

да си ја најме смислата на животите избегани од колосек. Во партизанските 

редој нѐ стигнаа и трите покос-вести за вагоните збоднати кон Треблинка на 

двајс-втори, двајс-трети и двајс-девети март. 

- Не знаевте дека се возој на смртта... 

- Абер немавме, ако верваш. Војна е, знаевме, кој пушка нарамил на 

десното рамо, смртта си ја зел на левото. На прогонство, на понижвања, на мачење 

- да, ама на масовна погибија на деца, болни, старци... не ни одеше дотаму умо 

за нечоечкио зулум. „Принудна работа“ - мижи Асан да ти бајам, ама во лагата 

ко да си ја баравме вистината шо сакавме да ја најме, да продолжи живото на 

фамилијте наши, ко конец лит, каков-таков, да се крпи до следното видвање, до 

дено ко ќе ги ослободиме.  

- Сончев ден некој, пука сонцето меѓу гранките, на карпите, на лицата 

насмејани. Голи вратој, засукани ракај, голи подлактици, погледи замижани... 

- Да чедо, убо го фати моменто скаменет, покамен од камењата назад. А 

да знајш ти каква струја течи за мене низ тие камења... ко искри ми излегват 

настаните и движењата шо претходеја и шо следеја. Гледам и слушам кој кротко 

седнува на земја, кој од која страна дотрчва ко ќе се истопори апарато сред 

ледина, по кој викаме и чекаме да дојди последен, кој не го собира горе, па се 

бапнува во последнио миг на првио ред, шо си шептат двајца ко ѓомити немат 

време за љубов и колку е мрсен вицо шо го испука под мустаќи Чале за да се 

насмејат сите таман пред да светни блицо. Сонце... Прво, јако, сјајно сонце по 

два месеци сура пролет... Саде ова сонце остана да трепти после долгата зима 

четрстрета-четрсчетврта шо неќи да окопни од мојте соништа. 

- Партизаните, млади, стројни, голобради, колку мене речиси...  

- Деца! Им ги знаев датите на раѓање на сите. Ко тебе ги лажев со 

хороскопи. И подзнаци му израчунав на двајца шо му имаја точен сат кажано 

мајки му... Ги занимавав да заборат на плускајците и коскоболо. И фамилјарните 

прикаски им ги знаев до трето колено наназад, сѐ делевме чедо во ноќите 

буднооки... Знаев и која чупа е на прекршеното кадро изваено од внатрешнио 

џеб или од скинатата постава и легнато на срце пред доцнио сон да го наваса 

опуло кон ѕвездите.  
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- Еден, двајца, тројца, четворица се малку постари од другите. Овие со 

мустаќите и...  

- Дедо е тој, на прекар. Чале е овај, а овие се Чичо и Вујче. Дедо си ја 

касаше до крв пуштање побелената долна уста. Чале ко ќе си ги закубеше веѓите 

со палецо и показалецо... одма знаевме проблемо чаре нема. Чичо жмигаше стално, 

ко семафор расипан. На Вујче му се тресеше раката... Точно знам како му ги 

збрчкваја в мугри веѓите и челата одлуките од кој немаше назад, ко шо му ги 

знам и олабвањата, протегањата влево-десно на насмево до засркнување, до 

ракија плукање на мајтапите... И бистрењата ум ко ќе се залебевме и идевме на 

себе навечер. 

- Партизанките роса... млади, лични... Колку е уба Адела Фараџи бабо... 

Жамила Колономос, насмеана, ведра... 

- Да чедо, во првио ред Кате моја, така му беше партизанското име. Во 

вторио - Цвете моја. Тие се посебна прикаска душо, прикаска во прикаската, 

непишана.  

- Е кажвај бе бабо, шо се замисли? Кај ти ојде умо сега, ајде кажвај. Сѐ 

имам прочитано Жамила шо напишала. Ги знам бројките на убиените, 

страдањата на ранетите, сатот и локацијте на битките, датумите на кој се 

испишвала херојската историја, ама па има и шо не знам. Шо ја вртиш наопаку? 

Шо има во белината? Шо гледаш шо не гледам јас?  

- Ех, многу работи чедо... Гледам... едни ѕвезди бели шо светнаја во две 

замрачени очи кога Чичо со еден потег ја откорна жолтата ѕвезда од женската 

јака, а озгора на внатрешната плетенка курдиса, круна небаре, капа со петокрака. 

Помина шо помина година дена јуришања низ шума, кометите изгаснаја во 

снего, догорчиња тутун мислиш. Чичо не можеше овај пат со еден потег да го 

откорни оловото влезено на старото бележано место, па плетенките на чупето 

утоп му ги стори... Солени и смирисани на скршена машка прегратка ги затрупавме, 

а него одвај од дупката го откинавме... 

- За грев. За грев. 

- То е чедо.  

- Друго? 

- Гледам први ноќевања во црни темничишта... Сред стапици од треви 

боцливи и нокти на разгранети стебла чудовишни... меса ќе ти скинат мислиш... 

сенки и волчји виеж на затемнета месечина и еден војник стамен кој не фрла око 

назад дури чува стража крај две девојки клекнати в грмје шо си ја празнат тагата 

и уплавот од цревата. Гледам... Неколку јадри, бели гради над кој со брзина на 

светлоста се навират плетените џемпери за да не мора погледите на другарите 

ни секунда подолго да зјапат во спротивната страна и да доцни стројо. Гледам... 

Гледам еден марш долг, на врв планина, марш во снег над колена, и гледам, 

пулам капки крв зад партизанката шо гази последна, крв која ем се види, ем не 

се види, ко и многу други работи во војската. И гледам еден челник смрзнат на 

кој виулицата му се војва и озгора и оздола и низ зинатите дупки на палтото 

закопчано на голо, го гушка цврсто, во парче мраз го скоцкува. Само шо се 

вратил од проверка на редо војници шо тера напред. Со раце и заби си ги 

искинал кошулата и поткошулата и му ги дал на другарка му, без збор, да го 

затни отворо од кој капе достоинството.  

- Леле бабо...  

- Да чедо.  
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- Ама има уште, така? Кажи ми до крај, те молам. И? 

- И. И... И една ноќ, гламна црна сред снего спрпелана. Ноќ уџум, на 

крајо на свето вдената. Ни колиба, ни бачило, ни бутур. Сѐ прудолу длабоко, пругоре 

високо. Ни завет, засолн, саде снег. Снег, снег... мислиш на севернио пол си 

стигнал. Нема кај, в снег ќе се ноќева – решението падна со „прс пред око не се 

гледа“ заедно. Кочан дланки ископаја дупки длабоки, цели да нѐ зберат. По два-

тројца влегвавме во нив. Читал негде некој, можело на свеќа да се преживеј в 

снег... А и сакаш-неќиш, друг избор немавме. Арно оти и свеќи се најдоја. Во 

дупката Вујче, јас и другарка ми Маре Ѓенималката. И таја не е на ова кадро. 

Ние две ветрушки, вејкрпи. Вујче ако карпа, болен Дојчин. Градите му свират 

дали свират грр... гр.. гарван песни морничај. Море ќе замрзни... готов беше 

чоеко, почна да се губи. Го покривме со сѐ шо имавме. Со ќебето, со знамето 

недовезано, со ранците... видовме – не видовме и со аливцата наши. Голи 

шаштисани, умо шашрма, шо да напрајме назад да го вратиме, ќе ни оди пред 

очи чоеко, здиво низ мранѕули в нос ќе му секне. Сетне крвта сама нѐ потсети. 

Пуста крв женска, нечиста, ѓаолска сметана. Ами не сме го зеле меѓу нас? Тебе 

лага, мене вистина чедо, со триесе и шесте степени нејзини, рацете и стапалата 

му ги одмрзнувавме. Мрзнеј ние крвари, мрзнеј тој душа бери, живото шуркаше 

под снего. Ќути ко не умревме сите тројца. В зори опули очи чоеко, после на 

носила го кренаја другарите. Важно ја куртули Вујче смеќавата и нови ластојци 

дочека. После, било ко да не било, тројцата – мамара. Ете, ти го кажав до крај 

белото. То е ненарисаната страна на кадрото. А уште колку ги има, еден Господ 

знај. 
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ДРАМА 
 

 

 

 

Бурхан Ахмети, Лустер, Акрил на платно, 100х80, 2021 
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Зоран Пејковски 
УДК 821.163.3-2 

МАЛИ ДЕТСКИ РАЗГОВОРИ 
 

ЛИКОВИ: 
 
ДЕЦА 
 
Каранфилко 
Карфиолка 
Пешкирчо 
Лимонка 
Развигорчо 
Ѕвонче 
Веселко 
Врпка 
Лустерко 
Дада – сестра на Развигорчо 
 
ВОЗРАСНИ 
 
Коле – таткото на Каранфилко 
Роска – мајката на Каранфилко 
Ѕвездан – таткото на Развигорчо 
Рада – мајката на Развигорчо 
Тасе – таткото на Ѕвонче 
Таса – мајката на Ѕвонче 
Стојан – таткото на Карфиолка 
Даница – мајката на Карфиолка 
 

СЦЕНА 1 
 

(Каранфилко оди до домот на Карфиолка ја довикува да излезе пред влезната 

врата) 
 

Каранфилко: (Кон Карфиолка) Карфиолке, Карфиолке! Ајде излези да ги собереме 

сите наши другарчиња и да одлучиме како ќе го поминеме летниот распуст. 
 

Карфиолка: (Излегува од влезната врата и застанува пред вратата. Кон 

Каранфилко) Ајде да одиме, ама дали ќе сакаат и другите деца да ни се приклучат?! 
 

Каранфилко: (Кон Карфиолка) Ами нема да знаеме ако не се потрудиме. 
 

Карфиолка: (Кон Каранфилко) Тогаш да одиме, само чекај мајка ми ни мачка 

лепче со мармалад, па по патот че си го каснеме. (Влегува во домот. Каранфилко 

останува пред влезната врата и се загледува во малото камче, се наведнува го 

зема, го разгледува, му се допаѓа оти е светликаво. Во меѓувреме на вратата се 

појавува Карфиолка со две парчиња леб со мармалад. Лепчето во десната рака 

му го дава на Каранфилко) Повели.... 
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Каранфилко: (Го зема подаденото лепче. Кон Карфиолка) Благодарам. (Ѝ го 

покажува пронајденото светликаво камче) Види што најдов. (Ѝ го покажува 

поубаво камчето) Ако ти се допаѓа ти го подарувам, земи го. Убаво светликаво е. 
 

Карфиолка: (Кон Каранфилко) Благодарам. (Го зема светликавото камче го 

става во џепчето од блузичката. Го бакнува на десното обравче во знак на 

благодарност и радост. Каснува залаче од лепчето. Заџвакува. Го фаќа за рака 

Каранфилко) Мммммм.... колку е убаво, ајде касни. 
 

Каранфилко: (Радосен и од бакнежот и од тоа што ѝ се допадна Камчето на 

Карфиолка каснува залаче од лепчето) Мммммм.... (Среќен од вкусот) 

Преубаво. Тетка Даница знае да го прави овој мармалад преубаво. (Заџвакувајќи) 

Ммммм.... Ајде сега да одиме да ги повикане другарчињата.  
 

(Така фатени за рака излегуваат од дворот на Карфиолка и се движат кон 

улицата јадејќи си ги лепчињата) 
 

Карфиолка: (Кон Каранфилко) Треба да ги убедиме да ни се приклучат и 

другите (Си каснуваат од лепчето) 
 

Каранфилко: (Кон Карфиолка) Со радост, со среќа и со љубов ќе ги убедиме. 

Летниот распуст ни е на прагот, па затоа мораме да се организираме, да биде сѐ 

убаво испланирано, а можеби со тоа и нешто ќе научиме.  
 

Карфиолка: (Го дојадува парчето лепче си ги оближува прстињата го голта 

залачето и така фатена за раката на Каранфилко радосно потскокнува по 

улицата како да си игра. Кон Каранфилко)      
 

...„Дете кога плаче 

фати го за раче 

нежно гушни го 

срценцето слушни го 

тоа е неговиот начин 

да каже дека му значиш 

тоа е неговата љубов 

за животот да биде убав 

тоа е негов разговор 

прв детски проговор. 
 

Каранфилко: (Го дојадува и тој парчето леб со мармалад ги оближнува 

прстињата и потскокнува исто како Карфиолка. Кон Карфиолка) 
 

...„Дедо и баба 

мама и тато 

за своето дете злато 

господари се на сета среќа 

и нема сакам – нејќам. 
 

За детето 

не можам 
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значи нејќам 

и секое не  

не може 

и нема 

за него е голема дилема. 
 

(Се доближуваат до домот на Пешкирчо. Му ѕвонат на влезната врата. На 

вратата се појавува Пешкирчо) 
 

Пешкирчо: (Кон двајцата) Кажете другарчиња мили што може Пешкирчо за 

вас да стори?! 
 

Карфиолка: (Кон Пешкирчо) Ние со Каранфилко одлучивме да ги собереме 

сите дечиња од нашата улица и да си поразговараме и да направиме план како ќе 

си го поминеме летниот распуст.  
 

Пешкирчо: (Кон двајцата) Супер ќе имаме можност сите убаво да се запознаеме и 

да си другаруваме и поубаво и повесело, и по радосно, и по спокојно, оти....... 
 

Детето сака 

и говор 

и разговор 

и говор  

и изговор, 

така верува  

и не проверува 

кога за желбата 

што нему му значи 

не постои можност 

не постои начин. 
 

Каранфилко: (Кон Пешкирчо) Тоа ќе биде така затоа што ние сакаме да биде 

така. Играта да ја префрлиме овде на улицата, тука да трчаме, тука да се радуваме, 

тука да го гледам прекрасното небо како очите на Карфиолка, тука да биде 

нашето сѐ. 
 

Карфиолка: (Ѝ заруменија обравчињата, малку е устрамена, ама и среќна и се 

гледа гледаат зарумените обравчиња. Кон Пешкирчо) Тоа ќе биде убаво за сите 

нас, за нашето детство, кое ќе ни отиде за час, а после мака ќе ни биде, оти нема 

тој што сакаме да не виде.  
 

(Тројцата излегуваат од дворот на Пешкирчо и продолжуваат право низ 

улицата. Разиграни, весели, потскокуваат) 
 

Пешкирчо: (Кон двајцата. Говори во стих)     
 

...„Небото е бескрајно сино море 

подигнато над облаците горе 

Таму птиците ѕвезди ловат 

таму високо авионите пловат“..... 
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(Продолжува) 
 

А ние драги другарчиња мои, да ги повикаме останатите свои и така со радост, 

со сонцето да си играме, радосни да не прави сите, па на купче да бидеме 

збрани, и да бидеме деца без мани. 
 

(Одат кон домот на Лимонка која си игра во дворот и се прави дека не ги гледа, 

а сепак ги слуша. Се приближуваат до домот. Каранфилко ѝ довикува) 
 

Каранфилко: (Кон Лимонка) Лимонке, Лимонке не биди киселка, ти биди мала 

бисерка, оти Пешкирчо наш, ќе плаче баш, оти првите симпатии што ги има за 

тебе во очињата негови се познаваат.  
 

Лимонка: (Ја подигнува главата и престанува со играта. Кон Каранфилко. Кон 

сите) Пешкирчо може симпатии да има, но секогаш треба да подаде рака на дете 

кога има мака. Јас знам тој е мудар и во главата има мал судар, оти не знае дал 

мене или на Врпка треба да подаде рака, и да ме прегрне како сонцето, оти:  
 

(Продолжува да говори во стих) 
   

... „Сонцето се раѓа во сини океани 

од небото гледа на сите страни 

во полињата многу род да има 

вкусна храна за целата зима“.... 
 

(Оди кон другите деца, весела и расположена, целата е среќна, потскокнува)   
 

Пешкирчо: (Влегува во дворот ѝ подава рака на Лимонка. Се насмевнуваат 

меѓу себе онака со детска наивност. Кон Лимонка) Лимонке, Лимонке, девојче со 

руси коси, немој тагата да те носи, ти знаеш дека детската љубов сака да цвета, 

па затоа таа и постојано лета. Ние сме овде дојдени да знаеш на детското 

срценце надеж да му с`ткаеш, оти тоа е силно како вулкан немирен. 
 

Каранфилко: (Кон Лимонка) Ние сме овде да те повикаме и тебе, да ни се 

приклучиш детството да си го вратиме, така како што треба, сите да го сфатиме.  
 

Карфиолка: (Кон Лимонка. Кон сите) Ние сме надежта на родителите наши и 

не смее ништо да не плаши, играта мора да започне сега, и ни едно дете не смее 

да бега, оти небото може да ни се лути, па после цело време да ни бучи... 
 

Лимонка: (Го фаќа за рака Пешкирчо и заедно излегуваат од дворот. Кон 

сите) Сега ќе одиме, кого да повикаме? Развигорчо или Ѕвонче ќе ни се 

придружат, а?! Па така во детски ритам, радост и среќа да побараме силна љубов 

во детските срца да цвета.  
 

Пешкирчо: (Кон сите) Ќе мора така сите да правиме за да имаме среќно 

детство, со кое ќе се сладиме, оти не сакаме небото да го нервираме, тоа тогаш 

играта ќе ни ја расипе, оти вистина:..... (Продолжува да говори во стих) 
       

...„ Небото е бескрајно сино море, 

и дождот извира високо горе, 
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и ако силно го стегне ладот, 

полињата ги пустоши градот“..... 
 

(Така весели сите фатени за раце продолжуваат вдолж улицата па стигнуваат 

до домот на Развигорчо. Каранфилчо ѕвони на ѕвоното од влезната врата се 

појавува Развигорчо целиот измрсен и во усте и во раце оти руча) 
 

Развигорчо: (Кон сите) Повелете другарчиња мои, влезете заедно да ручаме, 

мојата мајка Рада и мојата сестра Дада убаво приготвија. 
 

Карфиолка: (Кон Развигорчо) Ти благодариме од нашите мали срценца, а големи 

и полни со љубов, ние дојдовме да те повикаме да дојдеш и ти со нас и радоста и 

среќата, и детската игра да ја вратиме, оти ни беше одземена од самите нас. Ние 

не се дружевме многу не другарувавме постојанои затоа сме тажни, а не важни. 

Сега среќни сме оти те најдовме тука да не те бараме на друго место низ оваа 

улична бука. И сакаме сите да бидеш со нас.  
 

(На вратата се појавува Рада, мајката и Дада, сестра му на Развигорчо. Двете 

во рацете држат послужавници - ајнцер. Во едниот кој го држи Рада има 

сендвичи, а во други чаши со сок) 
 

Рада: (Кон сите) Ајде земете деца да каснете нешто, па потоа освојувајте ги 

детскиот простор, потоа играјте и радувајте му се на животот, бидете среќни и 

што поскоро сакаме да ве видиме како сите од нашата улица си играте, се 

дружите, се радувате и се сакате. 
 

(Сите деца пуштат рачиња и земаат од сендвичите и соковите. Развигорчо од 

џебот извава книжна марама го бриште мрсното лице, усте и раце. Го остава 

изгужваното книжно марамче на послужавникот-ајнцерот. Децата за тоа 

време ги дојадуваат сендвичите и ги пијат соковите) 
 

Развигорчо: (Кон сите) Кога ќе дојадеме ќе отидеме кај Ѕвончето мало и него да 

го повикаме да ни се придружи за да си го направиме детството среќно, оти неиграта, 

недружбата, заедно со компјутерот ме направија да бидам мал дебелко. Ѕвончето 

вака нема да ме сака, затоа повеќе ќе играм и трчам зошто детската игра сум ја 

заборавил. Вие сите знаете другарчиња мои:... (Продолжува да говори во стих) 
 

...„Кога ветрот климата ќе ја смени 

небеското море ќе почне да пени  

сè ќе смрзне и силно ќе стежи 

од небото снегот почнува да снежи“... 
 

Затоа сега мили мои летниот распуст поубав да ни биде, зошто тој брзо ќе мине, 

а нам ќе ни остане само да тагуваме за повторно да се собереме и играта детска 

повторно да ја вратиме.  
 

Каранфилко: (Кон сите) Тогаш ајде на вратата на Ѕвонче да чукнеме, да 

поѕвониме, па и таа да дојде со нас, летово убаво да си минеме и да бараме сите 

заедно начин како да ни биде радосно. 
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(Ги дојдадуваат сендвичите. Ги допиваат соковите и сите заедно им се 

заблагодаруваат на тетка Рада и малата Дада) 
 

Сите: (Кон Рада и Дада) Ви благодариме!!! 
 

(Рада ги помилува сите деца по главите, а малата Дада е радосна што помогна 

другарчињата на Развигорчо да бидат задоволни) 
 

Рада: (Кон сите) Да дојдете сите тетка Рада ќе направи убава торта. 
 

(Децата со рачињата поздравуваат во знак на довидување. Сите заедно 

излегуваат од дворот на Развигорчо и се упатуваат кон домот на Ѕвонче. 

Радосни, весели, среќни играат и со потскокнување стигнуваат до домот на 

Ѕвонче. Ѕвонат на влезната врата на вратата се појавува Ѕвонче) 
 

Ѕвонче: (Кон сите) Повелете другарчиња мои, што може Ѕвонче за вас да стори. 

Сакате ли игра, или дружба да делам со вас, ил сакате и јас да се придружам кон 

вас. Мене тешко ништо не ми е, но затоа детството свето ми е. Јас сакам да растам 

во среќа и спокој, оти детството исполнето треба да ни биде како пчели во рој. 
 

Пешкирчо: (Кон Ѕвонче) Ние дојдовме на улицата радост да ѝ дадеме, да се слушне 

џагорот како во детските денови на нашите родители. Да бидеме среќни и 

безгрижни и времето што доаѓа заедно да го трошиме. (Мала пауза) Затоа ние сме 

тука заедништвото да ни е цел, зашто само така ќе ја научиме и постигнеме 

вредноста наша. 
 

Карфиолка: (Кон Ѕвонче) Ти си секогаш распеана и со убав глас, ѕвониш кога 

зборуваш со најубав тон и сакаме со нас радост да делиш и секогаш убавини да 

поделиш. 
 

Лимонка: (Кон Ѕвонче) Децата се највозвишеното и најчистото нешто. Тие со 

искрејна љубов подаваат рака. Во нивниот јазик го нема не, и секогаш велат тука 

сме, тука сме. Кога се тажни родителите наши да ги натераме да ги рашират 

прегратките и да се нурнеме во нив.... (Продолжува да говори во стих) 
 

....„И сè така ред по ред 

во недоглед 

во високото вселенско море 

возвишено високо горе 

детето поглед разбиструва    

светот свој го промислува“.... 
 

Ѕвонче: (Кон сите) Вие сте другарчиња мои симпатии што делат скришно и 

тајно, но љубовни тајни не може да има, туку соништа взаемни треба да се 

делат. Вие сте радоста на вашите родители, и моја радост сте што сме заедно 

сите полни со љубов, среќа и радост и секогаш подготвени за детска правдост. 

Јас сум тука со вас и секогаш ќе бидам, и кај што ќе ме побарате таму ќе итам. 
 

Развигорчо: (Кон Ѕвонче) Ѕвонче мало со ѕвонлив глас, треба сите да смогнеме 

сили да создадеме игра наш, но и да продолжиме по родителските стапки и денот 

да го претвориме во среќа и сите еднодушно да се сакаме и да бидеме мили. Да 
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растеме заедно во слога и мир, да играме и да се извалкаме ако треба и во оној 

вир. Ајде со нас Ѕвонче мало со Ѕвонлив глас да ги повикаме Веселко и Врпка, 

заедно да бидеме во овој час. Веселко весело разговорот ќе го демне, а Врпка сите 

како клас житен ќе не врзе. (Ја подава десната рака кон Ѕвонче и таа ја подава 

својата десна рака и се приклучува кон останатите другарчиња од веселата 

улица. Таа е весела затоа што децата така ја направија. Ја создадоа веселоста. 

Сите заедно се упатуваат кон домот на Веселко. Му ѕвонат на вратата од 

домот. Веселко излегува весел пред влезната врата од домот) 
 

Веселко: (Онака весело. Кон сите) Повелете другарчиња мои, тука сум пред вас. 

Што може ова весело дете за вас да стори?! 
 

Каранфилко: (Кон Веселко) Веселко, дете, весело и мило, дојди со нас играта 

повесела да ја направиме, онака како што ние детски знаеме, онака како што со 

љубов нештата ги правиме.  
 

Карфиолка: (Кон Веселко. Кон сите) И Врпка сега ќе ја повикаме, и Лустерко, 

па сите заедно како житен клас да се врземе, да бидеме цврсти, храбри, да 

делиме љубов и да покажеме дека ние децата сме радоста на овој свет.  
 

(Лимонко, Пешкирчо и Развигорчо продолжуваат веднаш кон домот на Врпка 

кој се наоѓа до домот на Веселко. Ѕвонат на влезната врата. Пред вратата се 

појавува Врпка) 
 

Лимонка: (Кон Врпка) Ајде Врпке, придружи се и ти. Сонот детски да го 

оствариме ние, оти сите сме заедно од нашиот род, од детскиот светоглед низ 

бистро око што постојано сјае како силна ѕвездена патека посипана со ружи и 

цветови разни кои мирисаат на нас децата медни. Ние сме тука да ја вратиме 

играта, и да направиме нашите дворови весели да бидат, улицата со деца да се 

полни, насмеани главчиња постојано да има.  

 

(Во меѓувреме Веселко се прегрнува со Каранфилко и Карфиолка, а потоа и со 

сите кои останаа во неговиот двор) 

 

Врпка: (Кон сите) Врпка сум јас другарчиња мои, ќе направам такво нешто што 

ништо нема да може да не раздели. Ќе врзам врзоп нераскинлив да биде и сите 

деца во еден глас да зборат, во еден здив да дишат, во една мисла да бидат, во 

една радост и среќа тие да царуваат. Еве доаѓам и јас, и сите ние низ бистрото 

око највисоко што гледа, радосните лица повторно да светнат оти знаеме што е 

плима и осека, оти знаеме што нас не прави среќни. (Врпка ја затвора вратата 

зад себе. Ги подава рацете кон Лимонка. Пешкирчо и Развигорчо се 

прегрнуваат и се упатуваат кон другите деца. И едните и другите излегуваат 

на улицата. Весели разиграни, позитивни, енергични детски, во еден глас пеат) 

 

Сите: (Одат кон домот на Лустерко. Кон сите. Говорат во стих)    

      
...„Бистро око нависоко 

стрела поглед 

во недоглед, 
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висок лет 

детски свет, 

птици јато 

небото е патот, 

облаците санка 

сонцето дланка, 

светот чуден 

сонот буден, 

дете сака 

така - вака, 

утро вечер 

време тече, 

многу говор  

без одговор. 

 

(Стигнуваат пред домот на Лустерко. Ѕвонат на влезната врата. На вратата 

не се појавува никој. Сите се погледнуваат меѓу себе. Изненадени. Не знаат 

што е причината за тоа. Сцената се затемнува. Се слуша детска весела 

музика и песна) 
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ИНТЕРВЈУ 
 

 

 

 

 

Новица Трајковски, Алигери во Македонија, 

100х80, масло на платно, 2020 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 107 

 

Диме Ратајкоски 

УДК 821.42/.45(047.53) 
 

МОНГАНИ ВАЛИ СЕРОТЕ: 

„ЈАЗИКОТ ЈА ОДРАЗУВА ФИЛОСОФИЈАТА НА НАРОДОТ“ 
 

Разговорот го води Диме Ратајкоски 

 

Роден во Софијатаун, на север од Јоханесбург во 1944 година, а познат 

како Вали, Монгани Сероте се смета за еден од најеминентните 

Јужноафриканските поети и писатели. Афирмиран е како еден од поетите од 

Совето, и е олицетворение на книжевната обнова на црнечкиот глас во 70–тите 

години од минатиот век. Неговиот крик кон неправедниот систем се проширил и 

надвор од поезијата преку активно учество во политичкиот отпор, кога се 

приклучил кон Африканскиот Нацонален Конгрес (АНК). Политичките услови 

во тоа време го навеле да развие интерес за философијата на т.н. „Црна свест“ и 

борбите на анти-апартхејт движењето. Песните на Сероте прикажуваат сурова и 

реалистична слика за режимот на Апартхејтот во Јужна Африка. Во 2012 година 

го добива највисокото поетско признание во светот „Златен венец“ на 

Струшките вечери на поезијата. Го проследив внимателно неговиот говор во 

Катедралниот храм „Света 

Софија“ во Охрид, каде 

неговите зборови одекнуваа 

моќно и одважно, со доза  

на емпатија и неизмерна 

благодарност за високата 

награда, како и укажаната 

чест да се биде во Струга и 

Македонија. Говор кој ги 

поврзуваше двете култури, 

двете поезии, двете борби 

за слобода: 

„...Ние луѓето во 

Јужна Африка биевме долга, болна и жестока борба. Го кажувам ова бидејќи е 

нешто што го споделуваме со луѓето од Македонија, ја споделуваме 

неспособноста да ја разбереме суровоста на неправдата кон народот, исто како 

што вие како народ бевте сведоци како вашата земја беше распарчена, како 

луѓето ја парчосаа на делови. На истото бевме сведоци и ние. Нашата земја беше 

распарчена на речиси 11 делови. Кога ќе се случи нешто такво, на многу начини 

вашиот карактер, вашата националност, разбирањето на самите себеси, ви е 

потресено до корен. Кога оштеството ќе стане отворено, отвора голем број нови 

идеи и сфаќања и му ја дава на народот неопходната издржливост, да го 

истражува тоа, што нè чуди како луѓе. Тогаш се обединуваме со Македонците, 

преку борбата, и никој не може да го раскине тоа. Се разбираме едни со други 

преку раните и лузните што ги носиме заедно...“ 

Врачувањето на највисоката поетска награда беше повод да се сретнеме 

со лауреатот Монгани Вали Сероте во Струга, и можност да поразговараме за 
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суштината на поезијата, суровата реалност на Апартхејдот, како и културата и 

јазикот на Јужноафриканската Република.  

 

Како вие гледате на врската меѓу поезијата и духовноста, нивното 

проникнување? Каков е соодносот на поетските трагања и достигнувањето 

на духовноста и мудроста?  

Се обидувам да ја разберам духовноста. Се трудам да ја најдам врската 

меѓу мене како човек и природата, но и со моќта што создала сè. Ќе видите дека 

тоа често доаѓа до израз во мојата поезија. Тоа длабоко ме засега, бидејќи 

сметам дека ако успееме да го споделиме меѓу нас, ќе бидеме повнимателни, 

затоа што ќе знаеме дека не сме единствената моќ и така ќе најдеме понизност 

во себеси. Ќе станеме понизни, скромни и внимателни кон другите луѓе. 

Одвреме навреме полудуваме мислејќи дека сета моќ е наша. Но, не е така. Не е. 

На пример, во мојата земја имаме широк спектар на животински видови и кога 

ќе ги прочитате нашите изреки и поговорки, ќе увидите дека нашиот народ ги 

набљудувал тие животни мошне внимателно, бидејќи сакал да научи нешто од 

нив. На пример, ќе ви кажам една поговорка и ќе се обидам да ја преведам од 

суцвански. Во превод вели: преживува оној шакал кој има влажни мустаќи. 

Луѓето умираат кога е суша, но ако наидете на шакал со мокра кал на мустаќите, 

знајте дека нема да умре. А нема да умре бидејќи знае каде има вода. Но 

секогаш крие каде се наоѓа изворот. Тоа во буквална смисла значи: гледај го 

шакалот ќе те одведе до водата. Додека фигуративно е мошне подлабоко. Може 

да значи дека тие што имаат некакво знаење во себе имаат квалитет на живот. 

Нешто што го споменав и претходно, ако сакаме да стекнеме знаење за 

духовното и за неговиот контекст, само така ќе се здобиеме со квалитетен 

живот.   

 

Уште од најмала возраст сте пројавувале неисцрпна љубов кон литературата, 

а пред сѐ, кон поетскиот збор. Како почнавте да пишувате поезија?  

Имав многу среќа што имав одличен учител по англиски јазик во 

основно, кој исто така ми беше учител и во средно училиште. Благодарение на 

него почнав длабоко да ја почитувам литературата. Во тоа време ја учевме 

европската литература, па кога почнав да пишувам, бев мошне романтична 

личност, пишував романтични работи за девојките во класот, но подоцна ми 

стана обврска да им дадам слободен глас на потчинете луѓе во Јужна Африка. 

Тогаш кај мене се случи промената. Така во даден миг станав политички 

посветен човек, кој пишува во името на својот народ.  

 

Колку местата каде што творите ја одразуваат суштината на вашата мисла? 

Дали поезија е единствената форма во која се пронаоѓате? Или постои и 

друг медиум?  

Првото и најважно место кое ми беше платформа за пишување, беше 

мојот престој во Александра. Голем дел од годините кога се оформував како 

поет ги поминав токму во Александра и се инспирирав од моите и од чувствата 

на мојот народ, во тој контекст и таа средина. Тоа ме подготви и ме научи како 

да го набљудувам тоа што поетот или писателот треба да го искористи за да 

пишува поезија или што било друго. Интересно е тоа што кога заминав од Јужна 

Африка, почнав да мислам дека не смеам да пишувам поезија, дека треба да 
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почнам да пишувам романи. Првиот роман го почнав во САД и требаше да биде 

многу поинаков, бидејќи пристигнав во САД во 1974 година, но во 1976 година 

се случи голема експлозија во мојата земја и романот беше посветен на тоа. Тоа 

ми даде сосема нова референтна точка и си реков дека тоа е што треба да го 

пишувам. Почнав да увидувам дека многу луѓе во Јужна Африка учествуваат во 

борбата и дека затоа не можам да пишувам поезија со сите тие ликови. Кога 

почнав да пишувам романи, ги пишував како сите учесници кои учествуваат во 

борбата, дека треба да бидат дел од романот и се обидов да го изведам тоа.  

Потоа кога отидов во Боцвана бев обучуван за војник и војничкиот 

живот не ми дозволи да пишувам романи, па ѝ се вратив на поезијата. Таму 

почнав да ги пишувам многу од песните и бидејќи веќе почнав да пишувам 

роман, станаа епски песни. Сè уште сакав да го доловам широкото искуство на 

луѓето. Не велам дека поезијата не го може тоа, но повеќе сакав да експериментирам. 

Беше тешко да се пишува поезија во Боцвана бидејќи поголемиот дел од времето 

се криевме во подземјето, бевме вооружени бунтовници, заговаравме за да 

преживееме. Потоа отидов во Лондон и ќе забележите дека таму престанав да 

пишувам поезија. Последната книга со поезија ја напишав во Лондон и повторно 

почнав да пишувам романи. Од Лондон се вративме дома, по 18 години 

прогонство, и морав да го довршам процесот на пишување романи, а во 

меѓувреме пишував и поезија и драми, а се обидов да пишувам и филмски 

сценарија, кои уште треба да ги довршам. Почнав да пишувам и многу есеи. 

Имам издадено две книги во форма на есеи, а наскоро ќе издадам и трета. 

Поезијата, драмата и романот можат да издржат одредени видови теми, за кои е 

потребна одредена вештина. Дојдов до точка кога чувствувам дека самото 

пишување не е доволно и барам нов медиум што морам да го употребам за да ја 

раскажам човечката приказна.  

 

Борбата за слобода, меморијата и зборот... Индивидуалниот и колективен 

отпор против угнетувањето и неправдите ве обликувале и ве оформиле во 

она што сте денес. Каков и кој беше предизвикот да влезете во една таква 

борба?   

Најголемиот предизвик во борбата е тоа што станувате сведок на 

трагични моменти на други луѓе кои длабоко ги почитувате. Во борбата загинаа 

многу луѓе кои ги знаев лично, со кои блиску соработував, за кои можам да 

тврдам дека ме сакаа и дека ги сакав, дека се почитувавме. До крајот на животот 

ќе ми остане прашањето кое често си го поставувам: дали тие умреа за светот да 

стане подобро место за живеење? Секогаш ќе се прашувам. Бидејќи беа добри 

луѓе, чесни, посветени и решителни, кои дадоа сè за оваа слобода. Зборувам за 

многу луѓе кои ги познавав лично, а кои беа такви.  

 

Често говорите за моќта на мислата и зборот. Не само во поезијата, туку и 

во секојдневниот живот, колку сме способни да ги контролираме истите? 

Мислам дека тука се работи за  процес. Секогаш прва е мислата. Денот 

кога ќе откриеме дека нашата мисла е моќна колку што е и мислата на Бога.  Тоа 

е првото. Од тоа произлегува акцијата и затоа луѓето мора секогаш да размислат 

и да промислат пред да кажат нешто. Мора да се научиме самите да размислиме 

мошне длабоко како ќе влијае на луѓето тоа што ќе го кажеме. Па затоа кога 

кажувам нешто, размислувам мошне длабоко за да не им влијае на луѓето 
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негативно. Всушност, да им влијае позитивно. Па затоа, чекањето е мошне 

важно, бидејќи по чекањето доаѓа акција. Но каква акција?  

 

Јазикот, историјата и културата се основната компоненти на создавањето. 

Колку творењето на мајчиниот јазик ја одигра суштинската улога во 

изградбата на вашиот поетски идентитет? 

Верувам дека кај сите човечки јазици можеме да увидиме дека јазикот е 

одраз на културата на еден народ. Јазикот ја одразува философијата на народот. 

Јазикот вечно се обидува да им раскаже на луѓето за нивната околина и за тоа 

што го прават. Затоа ќе увидите дека веднаш по вашата мисла се формулира 

јазикот. Тој е мошне важна компонента на човечкото битие. Мојот јазик, моите 

луѓе се првите луѓе на земјата. Ќе видите дека многу се зборува за земјата, за 

околината, за животните, небото, ѕвездите, за сè. Доаѓам од јазик кој вели и дека 

во сето тоа на прво место е човекот. Благодарен сум што доаѓам од култура која 

размислува така. Бидејќи ако го погледнете начинот на којшто пишувам уште од 

мало дете, ќе видите дека се обидувам да разберам како да направите луѓето да 

бидат на прво место во сè што правите. За жал, кога колонијалистите, дошле во 

мојата земја, инсистирале да зборуваме англиски, дури и нè обесхрабрувале со 

цел да го заборавиме нашиот јазик. Кога одев на училиште, ако зборував на 

мојот јазик, ме казнуваа затоа што зборувам, но сепак, постарите во нашите 

семејства се погрижија да го научиме мајчиниот јазик, бидејќи ни зборуваа на 

него. Затоа, кога пишувам секогаш првата мисла, што ми доаѓа на ум е на мојот 

јазик, а потоа наоѓам начин да ја изразам мислата на англиски. Често кога мојата 

поезија читаат Англичаните, откриваат дека ги изразувам работите на поинаков 

начин отколку што би биле на англиски јазик. Но пишувам и на мојот јазик, а 

напишаното на мојот јазик ќе биде објавено само по мојата смрт. Тогаш ќе биде 

објавено. Засега пишувам по еднаш неделно, и во тоа што го пишувам има 

многу пцости. Многу пцујам кога се лутам, пцујам и кога сум среќен, но засега 

ги потиснувам пцовките. Но кога ќе ми дојде да пцујам, пцовката обично ќе си 

го најде правиот пат. Па ќе видиме што ќе се случи.  

 

Пишувате за вашата земја. Пишувате за нејзината судбина. Пишувате во 

егзил. Колку Јужна Африка претставува инспирација во вашето творештво? 

Пишувам за мојата прекрасна земја. Мојата земја е многу убав простор, а 

немав време да пишувам за тоа поради целото  негирање. Сега имам можност да 

пишувам за тоа. На 14 годишна возраст кога почнав да пишувам, пишував многу 

за убавините на мојата земја, за да ја запознаат луѓето. За убавината на мојот 

народ, за работите во кои верувавме, кои беа прекинати и не смееја да постојат. 

Можев да пишувам за тоа, но ќе беа предизвикани исто како што е предизвикано 

секое човечко суштество, да каже - овде сме, како да одиме напред? Без оваа 

борба, без потчинетоста, без колонијализмот, без Апартхејдот, сепак ќе си ги 

поставуваме  истите прашања, како што ги поставуваат сите други луѓе во 

светот. Така, моето пишување ќе беше поинакво, но мислам дека, сепак, ќе бев 

писател. 
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ПРИКАЗИ, ОСВРТИ, 

КНИЖЕВНИ КРИТИКИ, 

РЕЦЕНЗИИ...  
 

 

 

 

Верим Зендели, 99x79, Vaj ne pelhure, ,,A grey story“, 2017 
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Јованка Денкова 

УДК 821.163.3-93-31(049.3) 

 

ИНГЕНИОЗНО ИСПЛЕТЕНА ПЛЕТЕНКА 

НА КРИЛЈАТА НА ФАНТАЗИЈАТА 

(Осврт кон романот „Супервештерката, мачката и шесте волшебни колачиња“ 

од Билјана С. Црвенковска) 

 

Литературата за деца и млади секогаш изненадува со својата свежина, 

позитивен однос кон животот и хедонизам, и, сметаме дека не е претерување, 

ако се каже дека во последно време, во современата македонска литература за 

деца и млади, има пробив на дела кои изненадуваат со тематиката, со својата 

интерактивност со младите читатели, со необичноста на ликовите и сл. Едно 

такво дело е романот „Супервештерката, мачката и шесте волшебни колачиња“ 

од Билјана С.Црвенковска, објавено 2017 година како издание на Арс Ламина -

публикации.1 Според зборовите на самата авторка, ова е прв роман од она што е 

замислено да биде серија фантастични романи за деца под наслов „Приказни од 

Зеленпарк“. Прва приказна, која е една целина, но сепак зачнува нови мистерии 

и неразрешени тајни. Приказните имаат фантастична или, да речеме, волшебна 

предлошка, но ќе опфаќаат и многу реални проблеми и прашања кои им се 

важни на децата од предтинејџерска возраст: самодовербата, етичкото однесување, 

љубовта кон другарите, семејството и многу важно - љубовта кон животните и 

природата. Мислам дека тоа малку недостига во едукацијата на децата. Во 

приказната има многу животни на кои им се дадени човечки карактеристики, а 

името „Приказни од Зеленпарк“ си кажува и дека во нив понатаму ќе се работи и 

на развивање на еколошката свест. А зошто супервештерка? Бидејќи сакав да 

направам некој спој помеѓу вештерка/волшебничка која има волшебни моќи, но 

од друга страна е и суперхеројка. Модерен лик за модерно време – вели 

Црвенковска.2 

Самото дело „Супервештерката, мачката и шесте волшебни колачиња“3 е 

мошне интересно конципирано. Во невообичаената композициона структура 

која мајсторски ја гради Црвенковска, можат да се издвојат три идејно-тематски 

блока. Првиот блок, ги опфаќа обидите на малата супервештерка Елена и 

нејзината мачка Лу да се здобијат со изглед и моќи кои се необични, поточно 

                                                 
1 Билјана Црвенковска е родена 1973 година. Дипломирала 1996 година на Филозофскиот факултет 

(група филозофија). Во моментов подготвува магистерска теза на истиот факултет. Објавени трудови: 

„Филозофија на неискажливото“ во: Семјуел Бекет, „Избрани драми“, Детска Радост, Скопје, 

1998; „Митско-трагичниот код во Македонска крвава свадба“ во: Македонска крвава свадба – сто 

години подоцна, Јелена Лужина, приредувач, Матица македонска и Факултет за драмски 

уметности, Скопје, 2000.1 Билјана Црвенковска е писателка, сценарист, преведувачка и уредник. Ја 

препознаваме по приказните од „Светот на Биби“, „Sвезда Мрак и суштествата од Страшкоград“, 

романите за деца „Супервештерката, мачката и шесте волшебни колачиња“ и „Што сонуваше Дедо 

Мраз“, илустрираните романи за деца од серијалот ТКЦП и уште многу, многу други сликовници 

и книги со активности. Таа е главен уредник во новата издавачка куќа Чудна шума.  
2 Билјана С. Црвенковска: Никогаш нема да пораснам и еден ден ќе бидам баба-девојче, е-портал 

МКД, https://www.mkd.mk/kultura/knizhevnost/biljana-s-crvenkovska-nikogash-nema-da-porasnam-i-

eden-den-kje-bidam-baba, преземено на 24.01.2021 
3 Билјана С. Црвенковска, „Супервештерката, мачката и шесте волшебни колачиња“, Арс Ламина, 

Скопје, 2017.  

https://www.mkd.mk/kultura/knizhevnost/biljana-s-crvenkovska-nikogash-nema-da-porasnam-i-eden-den-kje-bidam-baba
https://www.mkd.mk/kultura/knizhevnost/biljana-s-crvenkovska-nikogash-nema-da-porasnam-i-eden-den-kje-bidam-baba
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супервештерски. Втората целина го опфаќа периодот на средбата со момчето 

Павел и неговото куче, како и заедничките авантури и истражувања, а третата 

целина претставува еден интерактивен дел во кој се поместени еден тест 

(супервештерски, се разбира), дневник, цртанка/шкртка/боенка и слично. На 

овој начин, романот на Црвенковска, со својата разгранета и богата содржина се 

претвора во дело кое одлично комуницира со младите читатели, затоа што ги 

задоволува сите нивни потреби за трагање по непознатото, влетување во 

авантури, можност да споделат и лични мисли во дневникот, но пред сè – 

можност да бидат суперхерои.  

 

За една сосем неверојатна зеленпарковска приказна 

 

Според насловот (вештерка!) и дејството во делото, на прв поглед истото 

може да се окарактеризира како дело во кое преовладува фантастиката, заради 

вештерките како типични ликови од овој жанр. Но, притоа, од една страна не 

треба да се заборави блиската врска на фантастиката со блиските, гранични 

жанрови, чудното и чудесното/сказновидното4, а од друга страна, мора да се има 

во предвид и генезата на фантастиката, поточно нејзината врска со фолклорот, 

митологијата. Оттука, разгледот на ова дело на Црвенковска ќе биде фокусиран 

на начинот на кој авторката го реализирала испреплетувањето на сите овие 

елементи. 

 

Фантастичните елементи во романот 

 

Читателите се запознаваат со главната хероина уште на првата страница, 

поточно таа самата им се претставува: „Ова е сосема неверојатна зеленпарковска 

приказна (а тие обично се токму такви) за едно исто толку неверојатно девојче. 

Зошто неверојатно? Ех, тоа останува да го откриеш ти. Кое е девојчето? Тоа сум 

јас, смотаницо ... девојчето од вториот кат од старата зелена зграда на крајот од 

Зеленпарковска улица. Да, де, таа, последната зграда пред да почне Зеленпарк. 

Знаеш, она девојче со долга коса со боја на мед, што вози скејтборд и што сака 

мачиња“ (8) (подвлеченото-мое, ЈД). Оваа прва секвенца со која започнува овој 

необичен роман, имплицира неколку работи. Всушност, таа е густо набиена со 

индиции и информанти. Прво, се одредува хронотопот, а тоа е Зеленпарковската 

улица, која се наоѓа во близина на Зеленпарк. Ваквиот топос е сосема веројатен 

како име на улица/парк, па согласно тоа претставува реалистичен детаљ 

(зграда!). Од друга страна, овој топос е поставен во една реченица со синтагмата 

„неверојатна приказна“ со што во тој реалистичен амбиент се пробива чувство 

за некаква сказновидност (бидејќи станува збор за приказна!). Хроносот, пак, и 

неговата реалистичност, е одреден преку описот на топосот, но и преку 

претставувањето на главната хероина и нејзиниот говор, со тоа што пред очите 

на читателот се појавува слика на сосем обично девојче од реалноста, „со долга 

коса со боја на мед, што вози скејтборд и што сака мачиња“.  Жаргонскиот говор 

на хероината, поточно непосредното обраќање кон читателот („смотаницо“, 

„да,де“),  придонесува за приближување на овој текст кон младите читатели. Но, 

она што не смее да се пропушти да се спомене, е фактот што сите овие реалистични 

                                                 
4 Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Pečat, Beograd, 1987. 
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елементи се ставаат под сомнеж уште во првата реченица, во која се навестува 

неверојатноста. Се знае дека со таквите реченици или синтагми, авторите 

внесуваат несигурност во одвивањето на дејството и таквата нерешителност е 

основа за фантастиката: „Ова е сосема неверојатна зеленпарковска приказна (а 

тие обично се токму такви) за едно исто толку неверојатно девојче“ (8). 

Всушност, ова е приказна за едно сосема обично девојче, во чиј свет „влетуваат“ 

елементи од еден паралелен свет или, поинаку кажано тие два света постојат 

паралелно. Со тој став е и Лорета Георгиевска-Јаковлева: ,,Фантастиката може 

да се дефинира како жанр во кој со помош на фикцијата (т.е. илузијата на 

стварноста) и нарацијата се овозможува рамноправен статус на настаните од 

природниот и неприродниот тек“.5 Поточно, таа зборува за постоењето на два 

света: реален и фантастичен, при што доаѓа до нивен судир, или ,,фантастичниот 

свет може да се доживее како рамноправен со реалниот, што е и основен предуслов 

за појавата на фантастичното“.6 Токму варијантите кои произлегуваат од тој 

судир ја прават фантастиката необична, како што вели Е. И. Парнов: ...,,За 

фантастиката е карактеристична играта со суштината на светот, со неговите 

елементи. Фантастиката непрестајно ги варира основните ,,цигли“ од кои тој е 

соѕидан. Таа или измислува нешто потполно ново или, напротив, од нашиот 

живот го отстранува вообичаеното и секојдневното, а потоа, со одредена 

љубопитност, набљудува што ќе произлезе од сето тоа. Како ќе се снајде јунакот 

во новата ситуација, како ќе реагира на чудото кое му се случило одненадеж?“7 

Според зборовите на Влада Урошевиќ, старо правило на фантастиката е: 

,,...необичните работи треба да се раскажат сосема како и обичните за да бидат 

уверливи“.8 Тоа се покажува во понатамошната анализа на текстот, поточно 

уште на следната страница, каде се среќаваме со недвосмислениот доказ за 

фантастичниот елемент во ова дело на Црвенковска, а тоа е сонот кој го имплицира 

она што се нарекува „ониричка фантастика“. Сонот може да биде само помошно 

средство во нарацијата и е во функција на градење на фантастичниот настан или 

во функција на постигнување на фантастичниот ефект. Пределот на сонот, како 

сам на себе цел, е предмет на посебен тип фантастика, именуван како „ониричка 

фантастика“. Во теориската литература под поимот „ониричка фантастика“ се 

подразбира ,,оној тип на фантастичен дискурс чијашто основна содржина е добиена 

од подрачјето на сонот“.9: „Ааах, каков преубав сончев ден... Ох, сонував нешто, 

но што? Знаеш, Лу, тоа беше еден Мноогу чуден сон“ ѝ вели девојчето на белата 

мачка“ (10) (подвлеченото-мое, ЈД). Зборувајќи за функцијата на сонот во 

фантастичната литература, Лорета Георгиевска-Јаковлева истакнува: ,,Во романите 

од фантастичен тип уметничко претставување функцијата на користењето на 

сонот и искуствата добиени од подрачјето на сонот може да биде разновидна. 

Тој може да претставува помошно наративно средство во постигнувањето на 

фантастични ефекти преку поместувањето на границата меѓу сонот и јавето, т.е. 

нивно заемно мешање. Ново Вуковиќ разликува три групи на соништа, при што 

                                                 
5 Лорета Георгиевска-Јаковлева, Фантастиката и македонскиот роман, Институт за македонска 

литература, Скопје, 2001, стр.47. 
6 Исто, стр.41. 
7 E.I.Parnov, Postulati fantasike ili Okamova ostrica, Dometi, br.6, 1978, Izdavački centar, Rijeka, str.36-37. 
8 Влада Урошевиќ, Каприциозна и игрива фантастика, во кн.Мрежа за неуловливото, 

Македонска книга, Скопје, стр.182. 
9 Лидија Капушевска-Дракулевска, Во лавиринтите на фантастиката, Магор, Скопје, 1998, стр.140. 
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во првата ги сместува оние кои во себе го содржат елементот на профетското, 

бидејќи во себе содржат некое матно, но секогаш доловливо претскажување. Во 

втората група спаѓаат соништата кои се поврзуваат со изминатите настани, 

најчесто од претходниот ден. Таквите соништа обично претставуваат исполнување 

на некоја скриена или нескриена желба на оној кој сонува... Содржината на тие 

соништа не е сокриена репродукција на она што се случило на јаве, туку некој 

вид на имагинативна надградба, која се развива од одредени асоцијации. И, 

третата група ја сочинуваат соништата каде во реалистичен манир се дава 

ситуацијата на сонувачот кој почнува да сонува, а на крајот на делото, по 

бројните настани во сонот, тој се буди. Овој метод честопати се користи во 

литературата и како вид на алегорија, односно како изговор некоја содржина да 

се прикрие или да се оправда со сонот“.10 Врз основа на прочитот на романот на 

Црвенковска, од претходно посочените секвенци се гледа дека во него станува 

збор за оничирка фантастика, конкретно, ако се задржиме на класификацијата 

која ни ја нуди Ново Вуковиќ, за соништа од првата група, затоа што по 

будењето од чудниот сон, Елена има некои сознанија дека „знам точно што ќе 

правиме денеска, а што не сме правеле досега!“. А авантурата во која ќе влета 

Елена со својата мачка Лу – е да се стане вештерка.  

И овде се среќаваме со уште една тема преземена од пределите на 

фантастиката – темата на вештерките: „Многу е едноставно: за да летам, треба 

да сум вештерка. За да сум вештерка, треба да имам црна мачка“ (14). Зборувајќи за 

фантастиката и нејзините теми, Вуковић ја објаснува трансформацијата која таа 

ја доживеала во литературата за деца: „Ако го прифатиме терминот фантастично, 

во потесна смисла на неговото значење, тогаш во литературата за деца 

фантастика има многу малку. Тоа е логично, со оглед на низа причини од 

психолошка и педагошка природа. Деструктивниот и шокантен карактер на 

таквата фантастика - ѓаволи, демони, вампири, врколаци, вештерки, проклетства 

со страшна одмазда и останати многубројни реквизити на имагинацијата на 

злото, без оглед на својата најчесто сложена смисла, можат да предизвикаат 

двојно влијание врз детето-читател. Сиот тој свет, детето може да го прифати со 

еден поблаг интензитет, како што обично се случува со чудесниот свет на 

сказната, но таквото прифаќање значи одбегнување на примарните цели на тој 

вид фантастика. Од друга страна, детето може да доживее силно чувство на 

страв, несигурност и конфузија, со трауматични последици на психата“.11 Но, 

како што вели Ново Вуковић, во литературата за деца фантастиката ја 

трансформирала својата физиономија и се ,,ориентирала на оној круг појави, кои 

се карактеристични за детскиот свет и детското интересирање, за слободната 

игра на имагинацијата, на сонот, на мечтаењето и слични сосотојби, барање на 

посложени и подлабоки егзистенции од светот на растенијата, животните, 

играчките и предметите“.12 

Токму затоа, авторката Црвенковска се зафатила со демистифицирање на 

вештерките како ликови од сферата на фантастиката. Желбата на Елена да стане 

вештерка е толку голема што белата мачка Лу за кратко време е бојадисана во 

црно. И додека си го проверуваат новиот изглед во огледалото, им се случуваат 

                                                 
10 Ново Вуковић, Иза граница могућег, Научна књига, Београд, 1979. 
11 Исто, стр. 12. 
12 Исто, стр. 14. 
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уште поневеројатни нешта: „Потоа нагло се оддалечува и се погледнува од 

подалеку и тогаш се случува најчудното нешто на светот! Девојчето во 

огледалото ѝ намигнува!...Чекај, чекај, го виде и ти ова или?...“ (20) Петар Т. 

Бошковски потенцира дека фантастиката како почва за својата игра го 

претпоставува не моментот на читателовото непознавање, туку моментот на 

неговото познавање на светот; не смета на читателовото верување во чуда, туку 

на неговото неверување во нив“.13   

Моментот на неверица, кога Елена и Лу во огледалото ќе согледаат друг 

пар, девојче и мачка, во романот ја воведува и третата фантастична тема – темата на 

огледалата: „И навистина, девојчето (и мачката) чувствуваат дека огледалото 

полека се претвора во голем, матен вир и дека тие навистина нуркаат во 

него!...И уште почудно: истовремено, на сосема волшебен начин, тие успеваат 

да дознаат од своите чудни, волшебни и сосема неверојатни двојнички во 

огледалото- како се станува супервештерка (а и супермачка)“ (23). На тој начин, 

Црвенковска во делото ги внесува двете теми, темата на огледалото и темата на 

двојниците. И Радован Вучковиќ, зборувајќи за облиците на фантастичната 

книжевност,  како особина на овој вид литература, паралелно со темата за 

двојниците ја истакнува и темата за огледалата: ,,Претставата за огледалото е во 

самата природа на фантастичната книжевност која тргнува од претпоставката 

дека фантастичното не е ништо друго освен реалното (стварното) прекршено 

на магичните рамнини на огледалото или во растроената свест, во која работите 

се согледуваат во нивното двојно постоење: реалното и имагинарното. Според 

тоа, неразделна од оваа тема е и темата за двојниците, односно онаа за делбата 

на ликот на јунакот на две јас кои во фантастичната игра стапуваат во односи на 

магични залажувања и будења, што може да биде повод за хумористичко-

фантастична игра (...) или за душевно страдање“.14 Во случајот со романот на 

Црвенковска, двојничката од другата страна на огледалото, на главната хероина 

ѝ носи нови сознанија за начинот како да се стане супер/вештерка. Или, како 

што би рекол Цветан Тодоров: ,,Огледалото е присутно кога јунаците на приказната 

треба да го направат решавачкиот чекор кон натприродното...“.15 Со пречекорувањето 

на она што Лидија Капушевска-Дракулевска го нарекува „хронотоп на прагот“16, во 

случајов тоа е огледалото, се случува натприродниот настан. Границата меѓу 

двата простори, оној на видливиот и оној на невидливиот свет е огледалото кое 

служи како медиум кој еманира слики. А според Лорета Георгиевска-Јаковлева, 

треба да се пречекори границата меѓу два дела на просторот за да се стапи во 

акција, т.е. за да може да се одигра фантастичниот настан.17 

                                                 
13 Петар Т. Бошковски, Вистинитата лага на фантастиката, Разгледи, бр.7, Скопје, 1972, стр.791. 
14 Radovan Vučković, Oblici fantastične književnosti, Izraz, br. 7-8, Svjetlost, Sarajevo, 1986, str.31. 
15 Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Pečat, Beograd, 1987, str.125.  
16 Во „Во лавиринтите на фантастиката“ Лидија Капушевска-Дракулевска (според терминологијата 

на Бахтин) разликува хронотоп на патот и хронотоп на прагот. ,,Хронотопот на прагот 

покажува дека светот е поделен на два дела: видлив и невидлив, познат и непознат, обичен и 

необичен. ...Границата е најважно типолошко обележје на просторот и таа целокупниот простор на 

текстот го дела на два потпростори, кои меѓу себе не се сечат, при што првиот простор е реален, 

конкретен, секојдневен, обичен, безбеден, познат, а вториот - иреален, нестварен, необичен, непознат..., 

Магор, Скопје, 1998. 
17 Лорета Георгиевска-Јаковлева, Фантастиката и македонскиот роман, Институт за македонска 

литература, Скопје, 2001, стр. 129. 
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Токму огледалото е онаа врска меѓу два соседни жанра – фантастиката и 

чудесното.18 Понатаму, зборувајќи за разните видови чудесно, меѓу кои ги 

спомнува хиперболичното чудесно, егзотичното чудесно и научно чудесното, 

Цветан Тодоров го спомнува и инструменталното чудесно, каде се појавуваат 

разни чудесни направи, кои изгледаат сосема обично, но кои имаат волшебно 

потекло и кои служат за воспоставување на врска со други светови“.19 Во 

контекст на претходно споменатото испреплетување на жанровите, слободно би 

можеле да кажеме дека огледалото спаѓа во овој тип чудесно, зашто огледалото 

е типичен реквизит од сказните (сказната за Снежана и седумте џуџиња).  

Во дијалогот на супервештерката во создавање - Елена и двојничката од 

огледалото се реализира демистификацијата на вештерките како мрачен лик кој 

влече корени од фолклорот: „Чекај малце, ако сакам да сум вештерка, зар не 

треба да носам црно?...Модерните вештерки не се такви! Ти да не мислеше и на 

метла да леташ?“ (21) Според Вук Стефановиќ Караxиќ, ,,вештерка е жената која 

во себе има некој ѓаволски дух и се претвора во пеперутка, во кокошка или во 

мисирка, па лета по куќите и се храни со луѓе, а особено со мали деца“.20 Според 

Нада Поповиќ- Перишиќ, ова ни зборува за својството на преобразба, кое е 

типично за фантастиката, верувањето дека жената не може да стане вештерка сè 

додека не го изеде своето дете, потоа дека вештерките секогаш се стари и грди 

жени, дека имаат крст под носот, мустаќи и влакнести нозе, дека се големи 

заводнички, дека имаат зло око со кое можат да урочат некого, итн...21 

Всушност, ова зборува дека вештерките можат да се набљудуваат како еден од 

елементите во фолклорните обрасци на фантастиката, каде таа е еден вид на 

преносител во кој се отсликуваат претставите на нашиот народ за постоењето на 

натприродните сили кои се помоќни од човекот. Се разбира, Билјана Црвенковска 

не  сакала да ги уплаши децата, туку, пред сѐ, да ги забави и насмее, па затоа таа 

ги изостава овие особини на вештерките. Демистификацијата оди дотаму што 

Елена и самата се идентификува со алтруистички тон: „Како, всушност, се 

                                                 
18 Цветан Тодоров во кн. Увод у фантастичну књижевност прави дистинкција меѓу чудното, 

чудесното и фантастичното, при што ја смета фантастиката за некој вид граничен жанр кој е на 

границата меѓу чудното и чудесното. Тој смета дека ,,постојат три услови за појавата на фантастичното: 

нерешителноста на ликот или читателот, како и посебниот начин на читање на текстот, при што се 

исклучува алегориското и поетското читање. ,,Фантастичното (...) трае само онолку колку што 

трае и нерешителноста заедничка за читателот и за ликот, на кои им е определено да решат дали 

она што го забележуваат произлегува или не произлегува од ,,стварноста“ каква што таа е, според 

општото мислење. На крајот од расказот читателот, па и самиот лик, сепак донесуваат решение, се 

определуваат за едно или друго решение, и со тоа излегуваат од фантастичното. Ако читателот 

прифати дека законите на стварноста остануваат недопрени и дека даваат објаснување на опишаните 

појави, велиме дека делото припаѓа кон еден друг жанр - чудното. Ако, напротив, реши дека мора 

да се прифатат новите закони на природата со кои таа појава би можела да биде објаснета, 

влегуваме во жанрот на чудесното.“ Тој ја претставува фантастиката како гранична линија меѓу 

чудното и чудесното. Со овие гранични жанрови таа воспоставува релации, заради што Тодоров ги 

именува како фантастично чудно и фантастично чудесно.  Подалеку од таа гранична линија се 

наоѓаат чистото чудно и чистото чудесно. Во рамките на чистото чудесно, Тодоров објаснува 

неколку типови на раскажување во кои натприродното е објаснето на некој начин. Овде го 

споменува: хиперболично чудесно, егзотично чудесно, инструментално чудесно и научно чудесно. 
19 Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Pečat, Beograd, 1987, str.60-61. 
20 Тихомир Р. Ђorђeвић, Вештица и вила у нашем народном веровању и предању, Српски етнографски 

зборник, САНУ, Београд, стр. 6 (Според Нада Поповић - Перишић, Вештице, Српска фантастика, 

САНУ, Београд, 1989, стр.235.) 
21 Нада Поповић - Перишић, Вештице, Српска фантастика, САНУ, Београд, 1989, стр.235. 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 119 

станува вештерка? Знаеш, не онаква глупава, лоша и грда вештерка како од 

старите приказни, туку добра, убава, паметна, модерна вештерка која знае 

магии, открива секакви мистерии и им помага на луѓето во неволја? М? Нешто 

како вештерка – суперхеројка? Супервештерка!!!“ (23) Деструирањето на 

сказновидното, кое постојано го применува Црвенковска, се гледа и во следните 

цитати во кои Елена го „дотерува“ својот изглед, но спротивно од сите  наши 

претстави за вештерките и со исмевање на сказновидното: „Не пуштена коса (таа 

е за принцези, уште круна ти фали), не репче (тоа е за прчли) и не плетенки 

(аман, ова не е приказната за Црвенкапа)... А капа? Може, ако е тоа некоја 

модерна капа. Заборави на смешните вештерски капи како за на маскенбал па 

ова е 21 век!“ (26). А една таква современа вештерка, треба да има и современи 

средства, кои се во спротивност со конвенционалните: „Никако метла! Која 

сериозна модерна вештерка би си дозволила да лета на метла?! Сегашните 

вештерки користат некое модерно превозно средство, на пример, вештмобил 

(ова е како бетмобил, ама нормално, за женски, а не за глупави машки маскирани 

како лилјаци!)“(26).  

 Овде, таа, навистина ја воведува темата на вештерките, една тема која 

припаѓа на фолклорот, од каде се транспонирала во областа на чудесното. Оваа 

тема денес е почеста во фантастичната литература наменета за возрасните, а 

сосема малку е застапена во литературата за деца (посебно македонската). Од 

фолклорот, темата за вештерите, вештерките навлегла и во фантастиката и како 

таква, застапена е во многубројни класификации на фантастичната литература. 

Кај Влада Урошевиќ се застапени повеќе класификации.22 Во една од нив, 

темата на вештерството, го наоѓа своето место во четвртата група на 

фантастични теми, во која спаѓаат ,,Теми во кои натприродното е поврзано со 

традиционални верувања (појавување на смртта, појавување на ѓаволот, 

потпаѓање под власт на демони, остварување на проклетства, дејствување со 

помош на маѓија, вештерство, окултистички постапки“(потцртаното-мое, Ј.Д.). 

Подвлечената наративна секвенца кореспондира со оној момент во вториот делм 

од романот каде супервештерката Елена со својата мачка, и со сите потребни 

реквизити и подговки за да се стане супервештерка, тргнува во авантура во 

Зеленпарк при која наоѓа (заедно со новиот пријател Павел) книга за магии со 

кои оживуваат неживи предмети, т.е. колачиња.  

Инаку, Зеленпарк е прикажан и како волшебно, магично, по малку и 

мистично место, но пред сè, како место создадено за игра и забава на децата, но 

и повозрасните: „...особено затоа што тука се собираат дедовците од околните 

улици да играат шах (...), можеби ќе посакаш и ти да научиш да играш шах – 

бидејќи е навитина одлична игра што бара многу размислување“ (60). 

Мистичноста на Зеленпарк произлегува од неколку необични нешта поврзани со 

него. Првата е неизвесната судбина на поетот Јован Ситноцветски „познат по 

две работи: неговата славна поема „Ѝ го подарив срцето на езерската самовила“ 

и по тоа што една ноќ исчезнал и никој не знае што се случило со него. Ова било 

кога бабите-плетачки и дедовците-шахисти биле уште деца, но тие се сеќаваат 

на случката, па дури и прераскажуваат дека, всушност го маѓепсала самовилата 

што живее во Зеленпарковско Езеро“ (61); втората необичност е: „огромниот 

стар чинар“ за кој „жителите од околината на Зеленпарк тврдат дека зборува!“, а 

                                                 
22 Влада Урошевиќ, Демони и галаксии, Македонска книга, Скопје, 1988, стр. 155-160. 
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третата необичност е Зеленпарковското блато и легендата поврзана со него. 

Имено, за него „старите тврдат дека во блатото живее – ни помалку, ни повеќе 

чудовиште! Какво е чудовиштето, што прави, дали некој го видел...тоа никој не 

знае со сигурност. Ама, прикаските се тука, старите упорно ги раскажуваат“ (62-

63) (подвлеченото-мое, ЈД). Подвлечените наративни сентенци уште еднаш ја 

потврдуваат интенцијата на авторката да го потенцира фантастичното, што 

успева да го реализира од континуираното „лебдење“ на линијата на можното-

неможното, веројатното-неверојатното. Во приказните – легенди за Зеленпарк 

несигурноста како одлика за фантастичното, се реализира низ синтагмите во кои 

авторката свесно се дистанцира од рас/кажаното со зборовите „старите тврдат“,  

старите упорно ги раскажуваат, тие се сеќаваат на случката, итн., обезбедувајќи 

си го на тој начин потребното „алиби“, но и веродостојност на кажаното.  

 

Сказновидните/чудесните елементи во романот 

 

Како што се спомна на почетокот на статијата, во романот „Супервештерката, 

мачката и шесте волшебни колачиња“ од Билјана С.Црвенковска, вешто се 

испреплетени реалистичните, сказновидните (чудесни) и фантастични елементи.  

Сказновидноста на ова дело ја гледаме во присутноста на некои теми и 

реквизити кои спаѓаат во инструментариумот на сказната. Имено, уште на 

првите страници од романот сосема спонтано, ни се открива дека девојчето 

Елена, сака да стане супервештерка која ќе им прави добри дела на луѓето - го 

познава „говорот“ на својата мачка и разговара со неа. Авторката го внесува овој 

факт сосема природно, без чудење ниту на ликот, а со тоа и на читателот. 

Познавањето на немуштиот јазик, или јазикот на животните е особина која им е 

достапна само на посебни луѓе, и влече корени од сказната: „'Мау'? –вели Лу. За 

ова не мора превод, нели? Многу е јасно дека 'Мау?' значи 'Што'?“ (13). Не само 

што го познава мачешкиот говор, туку таа го познава и птичјиот, и воопшто, 

говорот на сите животни-жители на Зеленпарк, што е присутно во втората 

целина, кога со новооткриениот другар Павел, кој исто така има тенденција да 

стане волшебник-рапер, тргнуваат во потрага по шесте исчезнати колачиња. И 

овде, Црвенковска ги внела сказноликите елементи во појавата на глушецот со 

човечко име – Ѕвонко, кој, за чудење, зборува чoвечки: „Ха? Павел е вџашен! 

Како тоа јас го разбирам што зборува? До пред малку не разбирав ништо што 

зборуваат животните? – Овој не зборува глувчешки- збунета е Елена- туку 

човечки! Ова е најчудното нешто денеска, а имаше цел куп чудни работи. – 

Човечки? Од каде пак знае еден глушец да зборува човечки?“ (117). Во вториов 

случај, евидентно е чудењето на Павел и Елена, зашто не само што Елена го знае 

јазикот на животните, туку се случува и обратна ситуација – животното да го 

знае јазикот на луѓето, па дури и да пишува книги за магии. Со тоа 

комуникацијата е остварена и авантурата може да започне. Но, мора да се 

спомне, дека во таа сказновидна авантура, токму глушецот Ѕвонко ќе биде оној 

лик на помошник, кој ќе им укаже како да се отповика магијата на Павел: „За да 

се отповика, магијата треба да се каже наопаку, како во огледало“ (121).  

За да биде вистинска супервештерка, Елена мора да има и волшебен 

прстен, па макар тоа да е и прстен кој сама го прави од разновидни копчиња: „За 

што служи прстенот? За правење магии, за што друго. Вештерките ретко 

користат волшебни стапчиња, а особено модерните вештерки“ (28); мора со себе 
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да понесе и зелени јаболко и овде авторката, како и во случајот со прстенот ја 

деструира секоја можна асоцијација со сказните: „За што служи јаболкото? Ако 

веднаш помисли на вештерката со јаболкото од Снежана, врати се назад во 

градинка и читај си бајки за принцезите или нешто во тој стил. Оваа книга не е 

за тебе!“ (29). Овде мора да потенцираме уште една врска преку која 

Црвенковска ја остварува врската со сказните, а тоа е фактот што Елена и 

мачката Лу, како секој вештерски пар – учат да летаат: „Можеби не е доволно 

само да се качиш на скејтбордот за да полета“; во што и успеваат: „Да, дааа“ се 

смее девојчето додека ја прелистува книгата, мислам дека е...Да, еве го! Лу, како 

што убаво си пишува во „Петар Пан“, сега ни треба по една среќна мисла! Брзо, 

замижи и помисли на нешто убаво, само така ќе полетаме. И замисли сцена: 

девојче и маче на скејтборд, со замижани очи и смешни гримаси, среде една 

целосно зелена соба...“ (53). Оваа наративна секвенца многу илустративно зборува 

за врската си сказната, но пред сè, за моќта на фантазијата кај децата, зашто 

благодарение на својата фантазија, децата можат да се вивнат во некој нов свет, 

да бидат тоа што ќе посакаат, па дури и да летаат. А за тоа да се оствари, 

доволна е само среќна мисла, во случајот на девојчето, тоа се сеќавањата од 

прекрасно поминатиот езерски летен одмор, а во случајот на мачето – уловеното 

рипче на тоа исто езеро.     

Втората целина од книгата ја сочинува потрагата по шесте исчезнати 

колачиња, кои Павел, волшебник во обид, изговарајќи магија според прирачникот, 

но во рап интерпретација, ќе ги оживее наместо да ги удвои. Оваа авантура 

произлегува од обичната детска желба да изеде што повеќе колачиња, направени 

од баба му Ѓурѓица, а притоа да не биде потскаран. Но, невештата „рапувана“ 

магија, наместо да ги удвои, ги оживува колачињата, кои исчезнуваат и запаѓаат 

во неприлики. Така, Павел, волшебникот-рапер и супервештерката Елена, ја 

откриваат авантурата во која мора да се пројават како јунаци – да ги спасат 

колачињата да не бидат изедени. Многу слично на Шеќерното дете, од Шеќерната 

приказна на Славко Јаневски, во потрагата по колачињата (потрага по 

средството/начинот како јунакот да се реализира како јунак), тие се обраќаат до 

многу шумски жители: верверицата Лори, зајко, мама Ешка, гавранот Црни и 

лилјакот Перо. Сите тие, реагираат скоро на идентичен басновиден начин – со 

типизиран говор за нивниот животински вид и со неверување за необичниот 

настан каков што не виделе да се случи во шумата. Единствено стариот був 

Григорски, кој  исто така не верува во раскажаните настани за оживувањето на 

колачињата, ги упатува нашите јунаци кон вистинскиот извор – кралот на 

Зеленпарк. Со враќањето на дејството на приказната кај луѓето, уште еднаш се 

потврдува вербата во супериорноста на човекот во природата. Зашто токму 

најстариот градинар во паркот - дедо Диме е - кралот на Зеленпарк. Тој е оној 

кој ги заштитува колачињата да не бидат вратени во првобитната состојба со 

магија, но тој е и оној кој спречува да бидат изедени од лошата Мери: „Дедо 

Дием стои пред Мери, исправен и голем како некој џин од Зеленпарк. Сенките 

му го затемниле лицето, очите му светнале во темнината, а гранките на дрвјата 

надвиснале над него и му сплеле круна, страшна и темна како него...Со ужасен 

поглед што брише сè пред себе! И со глас што излегол од најтемните длабочини 

на Зеленпарковското блато!“ (148) 

Романот завршува со сликата за чудните ноќни настани на таванот и 

појавата на чудна светлина, која се наѕира од стариот часовник. Свесна за 
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детската љубопитност, авторката не ги занемарила многуте настани кои 

останале неразрешени и недоречени. Со тоа, таа на децата им навестува 

продолжение на авантурите на супервештерката и разрешница во некоја идна 

книга, насловена како „Мистеријата на стариот часовник“. 

 

Реалистични елементи во романот 

 

Реалистичноста на текстот доаѓа до израз кај имињата на ликовите кои 

не се мотивирани и се сосема обични имиња од реалноста: Елена, Павел, баба 

Ѓурѓица, мама Јована, дедо Диме, описот на паркот и присутните постари 

жители во него и нивното секојдневно играње шах, разводот на родителите на 

Павел, заради што тој е принуден да живее со баба си, имињата и професиите на 

родителите на Елена – мама Јована и таткото кој е лекар. Всушност, низ сите 

настани, било да се работи за самовили во зеленпарковското езерце, за животни 

кои зборуваат или за деца на кои им е доволна само една среќна мисла за да 

полетаат, авторот ги внел реалистичните елементи и покажал како овие два 

света, светот на децата (свет на фантазијата) и светот на возрасните (светот на 

реалноста) не си противречат еден на друг и можат да постојат паралелно. На тој 

начин, благодарение на продорот на реалистичните елементи, и светот на 

фантазијата ја видоизменил својата физиономија и се трансформирал во еден 

сосема нов, поубав, посветол свет во кој сè е можно. Во еден таков свет, едно 

обично девојче може да стане и супервештерка, само ако не си ги заборави 

секојдневните обврски, учењето, да се грижи секогаш да биде средена, да чита 

многу книги за да биде многу паметна, да биде модерна, да се храни здраво (да 

јаде зелено јаболко за енергија и здрави колачиња), да учи странски јазици и 

постојано да вежба. Но, притоа, се потенцира мислата дека, сепак, не треба да се 

оддалечи од реалноста: „повремено средување соба, приготвување нешто за 

јадење, шопинг, излегување со другарките, гледање филм, читање книга, одење 

на летен и зимски одмор и сите други нормални работи што ги прави една млада 

госпоѓица во денешно време“ (31).  

Во освртот се спомна (и се покажа!) на кој начин авторката на ова дело, 

Црвенковска ги варира и си поигрува со елементите на фантастичното, чудното, 

чудесното/сказновидното и реалистичното, постојано движејќи се по тенката 

линија која постои меѓу нив.  

Посебно место кое треба да се спомне во делото е промовирањето на 

литературата за деца и млади, како нешто што постојано треба да се практикува. 

За таа цел, низ ова оригинално напишано дело на авторката Црвенковска ќе 

продефилираат ликови од: сказната за Снежана, Петан Пан, 20.000 милји под 

морето, Господарот на прстените, Хари Потер и други, иако на исто толку места 

ќе се истакне дека „тоа се приказни за мали деца“. 

Своевидна вредност на овој роман на Црвенковска се и илустрациите 

кои се среќаваат скоро на секоја страница и кои верно го следат дејствието. И 

самата авторка за нив се искажува на сличен начин: „Мислам дека во денешно 

време интерактивноста е мошне важна. Не, таа е исклучително важна. Приказната, 

која инаку е наменета за деца од предтинејџерска возраст, некаде од 9 години па 

нагоре, е пишувана во реално време, како да се случува токму сега и тука пред 

очите на детето. Детето влегува во светот на супервештерката, гледа што и се 

случува, заедно со неа го чита (гледа, слуша) прирачникот како може да се стане 
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супервештерка итн. Не можам да ја објаснам конкретно методологијата што ја 

користев, но од реакциите на тие што веќе ја прочитаа книгата гледам дека таа 

функционира“. 

Исто така, не е случајно што во романот преовладува зелената боја во 

описите: „...си потпевнува зеленооката палавка во собата со зелени тапети, на 

вториот кат во старата зелена зграда на крајот од Зеленпарковска улица“ (14), со 

што авторката ја потенцира и еколошката мисла за едукација на младите 

читатели на грижа кон природата. 

На крај исклучителноста на ова дело треба да се гледа и во фактот што 

авторката не ги затвора очите пред некои негативни, но, многу реални појави 

меѓу децата. Имплицитно, низ загатките со кои се задеваат Елена и Павел се 

наговестува една појава меѓу децата да им се потсмеваат на оние со некаква 

говорна маана: „Слушај: зелено, лигаво и плука додека испушта звуци со многу 

С и Л. А? А? Ај да те видам!(...) – Ха ха ха – се смее Павел, „Жаба со говорна 

мана“. – Баш е глупаво ова – се лути Елена. Плус, не е убаво да му се потсмеваш 

на некој со говорна мана!“ (85).  

Но, она што најмногу освојува во овој необичен роман се гледа во гласот 

на нараторот, кој обраќајќи ѝ се на Елена, всушност, му се обраќа на секој 

адолесцент, во годините кога расте, созрева, кога е свесен за физичките и 

психичките промени кои му се случуваат, а кои не можат да си ги објасни. Тоа 

се дилемите заради кои адолесцентите имаат ниска самодоверба, и кои, ако не ги 

совладаат во критичните години на адолесценцијата, можат да остават длабоки 

траги по нивната психа. Токму затоа, Црвенковска, на нив им го посветува овој 

роман, упатувајќи им важна порака, одразена преку двојничката која Елена ја 

гледа во огледалото: „Двојничката е твојот вистински лик. Таа е одраз на тоа 

како ти се доживуваш себеси, а можеби и не си свесна за тоа. Затоа и можеш да 

ја видиш само во огледалото. Таа е оној дел од тебе што е самоуверен и не се 

плаши од ништо. Оној дел што вика: јас ги сакам моите пеги, моите очила, 

мојата протеза. Она девојче длабоко во тебе на кое не му пречи што си преслаба 

или малку полничка или тивка или многу гласна или што образите ти стануваат 

црвени кога некој ќе ти прозборува. Двојничката е таа што те сака токму таква 

каква што си!“ (27-28).  

Третата и последна целина од романот на Црвенковска е една збирка од 

повеќе интерактивни сегменти. Во овој трет, забавен дел од романот, младите 

читатели ќе се сретнат со тест кој треба да покаже за каква супервештерка се 

работи, потоа следува супервештерски дневник во кој можат да ги наведат 

податоците за својот изглед, што најмногу сакаат/мразат, да нацртаат нешто во 

нивната омилена боја, да замислат желба и да прснат со нивниот омилен парфем 

(можеби нешто ќе се случи!), да стихотворуваат, да дизајнираат облека, да 

творат, да сликаат, да ги доверат своите соништа, да ги наведат своите најдобри 

другарки (и да направат албум со нивни заеднички слики), да напишат што 

мислат за машките, за најдобриот другар (ако го имаат), но и да ги доверат 

своите најскриени чувства/симпатии, тајни работи, итн.  

Всушност, на тој начин, овој последен дел од романот се претвора (и 

наликува!) во дневник на едно сосема обично девојче кое минува низ 

најтурбулентните години на својот живот, кога едно вакво дело може да стане 

одличен другар на кој ќе му се доверат, но и од кој ќе ја добијат толку 

потребната самодоверба.  
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Христина Деспотовска 
УДК 7.037(497.7) 

 

ЗА ЦИКЛУСОТ „PLAY YOUR OWN GAME“ 

на Љубица Мешкова Солак 

 

Љубица Мешкова Солак е автор во постојана акција по нешто ново, 

уникатно и несекојдневно, а овој пат нејзината творечка и креативна енергија ја 

презентира во еден нов концепт. 

Солак е препознатлива по нејзиниот изразен колорит и цртеж, силната 

експресивна енергија на моќни и одлучни потези и гестови. Преку контрастната 

насока, движењата и бојата, таа ги изразува сопствените размислувања и 

ставови, комбинирајќи ги со разни техники, со што се добива специфична 

ликовна димензија и особен карактер. 

Повикувајќи се на насловите од досегашните циклуси, вклучувајќи го и 

циклусот „Play your own game“, Љубица Мешкова Солак сугерира слобода и 

енергија со компонирање и рекомпонирање на формата и на ликовните 

елементи, и воведувајќи нè во апстрактна димензија на концепт испреплетен со 

нашите судбини и со хаосот на човековото постоење. 

Творештвото на Љубица Мешкова Солак досега е презентирано на 

повеќе од 150 групни и 15 самостојни изложби во земјава и во странство, 

добитник е на неколку награди и признанија. Работи како професор по ликовна 

уметност во средно училиште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љубица Мешкова Солак за циклусот „Play 

your own game“ вели дека е трансформирање на 

игра преку „организација на цртеж и боја во 

просторот врз коцки и топки поставени како 

подготвителна скица со врз нив слободно и 

импулсивно нанесен цртеж (како личен потпис)... 

„Играта“ е нештото што нив ги спојува и одржува 

– однос на постојан интерес да се избега од реалното 

и да се создаде Нов/Стар Свет и игра преку 

взаемно влијание, согледување и експериментирање, 

видени преку очите на авторот и гледачот/ 

публиката, кој игра одлучувачка улога како 

гледач-автор.“ 
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Златко Жоглев  

УДК 081Силјан, Р.(049.3) 

       УДК 821.163.3-95(049.3) 

КАПИТАЛЕН ИЗДАВАЧКИ ПОТФАТ 

И ЗНАЧАЕН КНИЖЕВЕН НАСТАН 

кон издавањето на „Избрани дела” во 10 книги од Раде Силјан. 

Скопје: Матица македонска 2021. 

 

1.- Во месец мај оваа (2021) година од печат излегоа „Избрани дела“ од 

Раде Силјан во 10 книги, како јубилејно издание, по повод триесетгодишнината 

од основањето на реномираната издавачка куќа „Матица македонска“ од Скопје.  

  Ова е значаен издавачки потфат и книжевен настан за историјата на 

македонската книжевност и посебно за историјата на македонската поезија и 

книжевна критика. 

  За да биде илустрирано ова најпрво ќе дадеме некои квантитативни 

податоци, коишто сами по себе говорат. Така обемот на ова издание „Избрани 

дела“ од Раде Силјан е 2846 (двеилјади осумстотини четириесет и шест) 

страници. Од тоа во првите 7 книги е претставена поезијата на Раде Силјан, на 

импресивни 1913 страници. Во последните три книги (8, 9 и 10-та) се дадени 

есеите и текстовите со литературна критика од Раде Силјан, на цели 933 страници. 

Навистина, импресивни бројки, а една попродлабочена квантитативна анализа 

може да открие уште многу интересни факти за ова посебно капитално издание. 

  2.- Изданието што ми беше/е на располагање е во тврд повез и со премин 

од портокалово-црвена до црна боја на страничниот дел од секоја книга. Текстот 

во сите книги е многу прегледен и јасен и со солидна големина на буквите, што 

овозможува полесно читање. На завршните корици на сите книги се поместени 

критички текстови од познати поети, писатели, литературни критичари, 

универзитетски професори, академици и амбасадори од Македонија и од странски 

држави (Христо Георгиевски, Гане Тодоровски, Луан Старова, Димитру М. Јон, 

Сретен Перовиќ, Благовеста Касабова, Матеја Матевски, Витомир Митевски, 

Златко Крамариќ, Миодраг Друговац, Стефан Влахов-Мицов). Тоа само по себе 

зборува, какви книжевни и интелектуални величини пишувале за Раде Силјан и 

за неговото севкупно (пред сè, поетско) творештво. Сите книги се во внатрешноста 

илустрирани со цртежи од Академикот Васко Ташковски, а на крајот на секоја 

од првите седум книги има дел „Критиката за поезијата на Раде Силјан“ 

(текстови од познати автори кои се однесуваат на презентираната поезија од 

Раде Силјан во соодветната книга).  

  3.- Во првата книга (вкупен обем од 317 страници) се претставени песните 

од четирите поетски книги на Раде Силјан и тоа: „Третиот лик на времето“  

(1975), „Сенки на јавето“ (1980), „Заѕидување на сенката“ (1990) и „Пресликано 

време“ (1999). Во оваа прва книга на стр.7 има впечатлив портрет на Раде 

Силјан од нашиот познат поет, писател, литературен критичар и сликар Паскал 

Гилевски. Во книгата има посебен дел со наслов „Критиката за поезијата на Раде 

Силјан“ (стр. 237-277) и „Библиографија“ за авторот на импресивни 31 страница. 

  Во втората книга (вк. 232 страници) се претставени песните од две 

поетски книги на авторот: „Гласот на предците“ (2001) и „Горчлив вилает“ 

(2006), и „Критиката за поезијата на Раде Силјан“ (стр. 193-224). 
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  Песните од поетските книги „Сенки на татковината“ (2007) и „Врвови“ 

(2008) се поместени во третата книга (вк.234 страници), како и делот „Критиката 

за поезијата на Раде Силјан“ (стр. 211-227). 

  На вкупно 242 страници, во четвртата книга е поместена поезијата на 

авторот „Кругови“ (2009) и „Завештанија“ (2010), а делот „Критиката за поезијата 

на Раде Силјан“ зафаќа 16 страници (стр. 211-227). 

  Петтата книга (вк. 312 страници) содржи песни од три книги на Раде 

Силјан и тоа: „Молитвење“ (2011), „Блажена“ (2012) и „Сенка на векот“ (2013.), 

а во оваа книга се поместени и критиките за поезијата на Раде Силјан (стр. 275-

302). 

  Во шестата книга (на вк. 234 страници) се претставени песните од следните 

книги на авторот: „Отворена книга“ (2014) и „Молитва за Македонија“ (2015), а 

критиката за неговата поезија е на стр. 203-227. 

  Најголема по обем (на цели 342 страници) е седмата книга од овој избор 

и во неа има песни од три книги од Раде Силјан: „Устата на јавето“ (2017.), 

„Бакнежот на судбината“ (2019) и „Што ќе речат нашите внуци“ (2019) и на 

крајот обемен поговор од Стефан Влахов-Мицов на дури 32 страници (стр.301-

333). 

  4.- Осмата по ред книга (а прва од циклусот „Критики и есеи“) е најголема 

по обем (вк. 336 страници) од последните три, во „Избраните дела“ од Раде 

Силјан. Во неа се претставени критичките текстови од авторот за македонската 

поезија, распоредени во четири целини: појава, тенденции, дела и личности. 

  Македонските романсиери, раскажувачите, драмските писатели и 

литературните критичари, прикажани преку призмата на литературното перо на 

Раде Силјан, се поместени во деветтата книга (вкупно 280 страници). Овде треба 

да се нагласи дека во оваа книга најголем дел им е посветен на македонските 

романсиери и раскажувачи, а многу помал дел на македонските драмски писатели и 

литературни критичари. Секако тоа е избор на авторот и тој најдобро знае зошто 

е таква застапеноста на творците. 

  Во десеттата книга од „Избрани дела“ од Раде Силјан, на 317 страници 

се претставени различни критички текстови од авторот за позначајни македонски 

и странски поети и писатели, како и други текстови напишани по разни поводи 

(промоции, отворања, доделување награди и сл.). И во овие текстови, како и во 

претходните две книги, може да се ужива читајќи ги, да се стекнуваат сознанија 

по првпат (кои се стекнати со примарното искуство на авторот во дружењето со 

одредени поети и писатели), но исто така да се учи од велемајсторот на зборот 

Раде Силјан, како sine ira et studio, секому се дава она што му припаѓа, односно 

она што е негово (како заслуга, признание за постигнат успех), без било какви 

предрасуди. 

  5.- Кога сè ќе се сумира може слободно да се напише дека овој избор од 

делата на Раде Силјан е капитален издавачки потфат и значаен книжевен настан 

од повеќе причини: 

- прво, во македонската книжевност малку се творците (посебно поети и 

литературни критичари) кои имаат толку обемно (7 книги поезија со вкупно 

1913 страници) творештво како што е тоа случај со Раде Силјан; 

- второ, квалитетот на творештвото на авторот (пред сè поетското 

творештво, за што говорат не само напишаните критики од еминентни македонски 

и странски критичари, туку и добиените награди и признанија, како во Македонија, 
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така и во/од странство), исто така е исклучителна реткост на нашите (не само 

македонски, туку и на балканските) простори; 

- трето, квалитетот на издавачкиот потфат е длабоко детерминиран од 

огромното искуство на реномираната издавачка куќа „Матица македонска“ за 

вакви слични потфати, како и личното искуство на Раде Силјан како приредувач 

и на бројни антологии на поезија, проза, драма итн.; 

- четврто, овој потфат е извонредно значаен и корисен за сите оние кои 

ги интересира не само поетското и севкупно творештво на Раде Силјан, туку 

посебно и оние кои сакаат да научат многу нови информации од изворни 

текстови на еминентни литературни критичари, не само за Раде Силјан, туку и за 

други автори. 

  Заради сето понапред изнесено, сакам да им честитам на издавачката куќа 

„Матица македонска“ и на Раде Силјан за овој нивни потфат во издаваштвото, 

кој е од капитално значење за македонската книжевност. 

  И секако најтопло им препорачувам на сите заинтересирани читатели да 

си го купат овој комплет и да го користат, бидејќи на едно место ќе им бидат 

достапни многу текстови, кои биле создавани од Раде Силјан и други автори 

(пред сè, овде мислам на критиките во врска со неговото творештво), во последните 

5 децении.  

  А за институциите, се подразбира дека овој комплет книги треба да биде 

неизоставен дел од нивните библиотеки. 

 

Октомври 2021. 

Битола 
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Елизабета Јончиќ      

УДК 821.163.3-1(049.3) 

УДК 821.163.3-1.09Мундишевска-Велјановска, В.(049.3) 
 

„КОНТИНУУМ“ СОФИСТИЦИРАНА ЗБИРКА СО НАГЛАСЕН АКСИОМ, 

 АРХЕТИП НА БУДЕЊЕ НА УМОТ БЕЗ СНЕМОЖУВАЊЕ 

И ПРАЗНИНИ ВО БЕСКОНЕЧНОСТА НА НЕГОВИОТ КВАНТ  
(Весна Мундишевска-Велјановска,  „КонтинуУМ“, 

изд. „Нов Вавилон“, Битола, 2020) 
 

Предизвикот да се толкува поетската збирка „КонтинуУм“ од поетесата 

Весна Мундишевска-Велјановска претставува посебно задоволство. При првиот 

допир со изданието се чувствува посебната енергија што зрачи уште од самата 

корица. Вешто осмислениот концепт за нејзиното идејно решение кон воведувањето 

во стихозбирката, првично нè упатува на доминантните визуелни нијанси: 

топката и кругот. Односно, симболот на сложениот ентитет – јаството, 

надополнет со потенцираната морфема „УМ“ ставена како суфикс во насловот на 

стихозбирката „КонтинуУм“ искажува со што ќе се соочиме во нејзината 

внатрешност. Нејзината јадровитост е исполнета со бесконечни можности од 

размисли во духовниот тоналитет на умот, силата на виталните чувства, 

позитивниот внатрешен управувачки фактор, и, бунтот против илузиите во 

согласност со намерите, сето тоа, претставено со натчовечки алтруизам, огромна 

љубов и пожртвуваност искажано без снеможување и празнини во семантичкиот 

полнеж на поетскиот дискурс.  

 Ја нагласувам важноста за формирање став на читателот за оваа 

стихозбирка. Тоа е воведната песна, „Виртуелна реалност“, истакната ненаметливо 

како сложен пролог со (не)скриени извичници и прашалници. „Виртуелна 

реалност“ во суштина е песна-циклус. По неа, со силна темпорална синтакса, 

следуваат вториот циклус „Конт–раст–и; Контрасти“ и третиот циклус „Стерн–

Ум; Стернум“. 

 „Виртуелна реалност“ не е ставена по случаен избор како предводник на 

циклусот, таа објаснува една филозофија на суштествувањето, тапкањето во 

место, човековата закоравена здрвеност и безидејност, бесцелното лутање, 

бесмисленоста и залажувањето дека се живее демократски и се почитува 

еднаквоста навидум значајно но привидно и нереално. Живот одживеaн во 

самозалажување... Паралелно со искажаното, постојано во изборот на патот од 

иднината, вртејќи се во круг, се јавува судирот на спротивставените сили и 

луѓето преиспитувајќи се, некако по инерција, ги одбираат препреките мислејќи 

дека во суштина тие им се допаѓаат. Следува реторичкото прашање 

„.............а............./ што ако сме само украсни рипки/ во аквариумот/ на некоја 

друга димензија“. Ова значи дека во воведната песна е претставен 

многусмислениот аксиом „Во кануа, галии и бродови,/ луѓе без визија/ крстарат 

по застаклени сводови; (при)видна демократија,/ услов(е)на слобода/ еее...,/ 

слободоумност,/ безумност,/ умност; стОП; во паралелната повторливост/“, за на 

крајот да доминира споменатото реторичко прашање. 

 Всадувајќи ни ваква основна вистина и отворајќи ни ја мислата, 

поетесата слободно зачекорува кон повисоки гледишта на имагинативната 
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креација и на материјалните и апстрактните подобности. Истакнатите примери 

што следат, иако се малку пообемни, исклучително е важно да се нагласат 

бидејќи во нив е прикажана пораката архетип од будење на умот, алармот што го 

поставува логичката разумност во свеста, раздробувањето на лажните ментални 

„претстав(к)и“ и грешните досетувања што ги хранат илузиите на стравот. Потоа 

следуваат немирните соништа, навидум понудувaјќи повеќезначни „скулптури“. 

Во таа повеќезначност на скулптурните модели поетесата без снеможување го 

надминува Сизифовското чувство од наметнатиот неистек на можностите од 

бесконечното качување и паѓање во „заливот на векот“. Надминувајќи ги 

празнините отвора нова приказна и со енергична позитивност се вгнездува во 

„кожурецот на зборот“, за потоа расонето да зачекори по „вонвременската 

геометрија“ зацврстувајќи ја способноста да му противречи на „контрастното 

време“ иако станува негов собидник. „Изутрина/ мојата расонета паралелност/ 

ќе зачекори/ по вонвременската геометрија/ од тепихот на отсонуваното постоење“ 

(„Паралелност“), „Сакам да се вгнездам/ во кожурецот на зборот“ („Куќа од 

соништата“) и др.  Согледуваме дека соочувајќи се со ирационалните рефлексии 

на денешницата, поетесата со разумна расудливост го создава својот став во 

нејзиното духовно собитие „не сум за гола фарба,/ ниту за дивоградба/ врз 

раштимани идеали“ затоа што „ниедна модерна градба/ не може да за’рти на 

поткопани темели“ („Ловци на звуци“). Од овој став со високо количество на 

позитивна енергија „а јас/ ниту пливам,/ ни се скривам,/ туку капаците/ им ги 

разотворам,/ и низ нив таложам седеф/ врз срцето/ пред ерупција“ („Меѓу два 

света“) се формираат  полињата во коишто се обработуваат зборовите 

претворајќи се во длабоки емоции носејќи порака за освестување во одбирот со 

силна просторна синтакса „Ако впишеме ТАГА – тажни ќе сме,/ ако избереме 

СРЕЌА – таа ќе е сè,/ ако вкодираме СПОКОЈ – дофатен е“ („На крстосница“).  

Оваа карактеристична трансформација на емоциите, навидум лесно и 

организирано во животниот крстопат, симболично се вплотува во доминантна 

позициона поставеност во искажувањето на совршено дефинираната духовна 

емоција со којашто се препознава конкретноста и уникатноста на животната 

филозофија на поетесата. Оваа филозофија останува како одек во мислата на 

основниот тон на пораката, па извлекуваме – да се воодушевуваме на убавините 

во животот, совесни и чесни, да ја почувствуваме радоста, да ѝ бидеме 

благодарни на среќата што и во сонот ни дава мирно удопство. „А јас/ го барам 

полето(т) на поетот“ („Лет“), „Гласот на совесноста/ гласно/ гласи/ огласи на 

чесноста“ („Ветерна ера“), „Со молитвен шепот/ легнав во постелата/ благодарна за 

насмевката на сонот“ („уште еден РЕЦЕПТ ЗА СРЕЌА“).  

 Кога зборуваме за јазичните конкретности што внесуваат стилогеност, 

треба да ја издвоиме неодминливата игра со морфемите, излегувањето вон 

правописната норма за употреба на голема буква во некласифицирана форма, 

нагласувањето на префиксниот, интерфиксниот и суфиксниот елемент во зборовите 

по кој речиси секогаш следува потенциран збор: (услов(е)на; (при)видна; стОП; 

претстав(к)и; полето(т); (с)покојни; исТек; иСпреВРТЕНО; Не(до)разбирање; 

(Се)можности; реПРОДУКЦИЈА, новоЗАНИМАЊЕ). Нагласеноста на овие 

елементи во зборот го умножуваат неговото значење и ја менуваат неговата 

реципиентна конотација. Со оваа техника на изразување, поетесата создава своја 

сопствена фразеологија на којашто останува доследна до испишувањето на 

последната песна од збирката. Друга специфична техника на изразување што 
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внесува признак на стилогена особеност на поетесата во оваа стихозбирка е 

изразената доминација во искористувањето на графички  раскинатиот стих. 

Поетесата вешто управувајќи со слободниот стих, наметнува негова силна 

ритмичко-мелодиска изделеност, го обликува во скалест стих, така што со 

самото негово расцепкување и  пренесување во ваква графичка форма, делови од 

него во нов ред, постигнува значителни емоционални нагласувања на содржината 

во поетските слики. Овој стих е застапен во повеќе од една третина од песните. 

Исто така поетесата засилено управува со апстракцијата во стиховите вкрстувајќи 

го реалното и нереалното така што создава концепција на иреална реалност. Но, 

со сугестивните виртуелни поетски слики и извонредната персонификација, за 

да биде контрастот уште посилен, нѐ разубедува и нѐ наведува да веруваме во 

вистинитоста на исказот: „Ветрот, со памук во врвовите од прстите,/ распостила 

миросани стихови/ во косите на тревите од низините“ („Лет“), „Баба ми со 

машата/ го расчепкува мангалот на вселените“ („реПРОДУКЦИЈА“), „Татнежот/ 

од молкот на стремежот/ ќе ми го ампутира/ срамењето“ („реГЕНЕРАЦИЈА“), „Во 

нашите бележници СЀ и НЕ/ СЕ можни почетнички скици/ од интерниот дизајн/ на 

Севселенски ходници“ („(Се)можности“), „Тишината/ сега капи/ од расипаната 

славина/ на спокојот/ и по кројот/ на беспокојот/ под мустак/ се смешка“ („Ѕвонеж“), 

„Погледите на минувачите,/ расфрлени како остатоци од храна/ врз масата на 

денот,/ го напнуваат срцебиежот/ на збунетата музичка кутија/ чии жици се 

тријат по површината/ на изместената симетрија на копнежот/ што се ниша пред 

прагот на сомнежот“ („Контрастно време“). 

 Во однос на особеноста во вокалните созвучја се забележува континуирана 

доминантност на вокалите „е“ и „о“ со што се согледува цврста опонентност на 

симболичкиот потенцијал од овие два гласа (денови, бесконечно, векот, сводови, 

геометрија, дотегот, брегот, небото, ѕвонеше, ѕвончето, ехо, беспокојот, 

осмели, Ооооооо, постоење, недогледот, невидливото, срцебиежот, копнежот, 

сонце, олицетворениот, нечесноста, препеченото, изрекот, свесност, модел, 

снегот, песок, збегот, погледот, ветрот, О, ОкО, ОкнО,  согледот, коскена, 

времето, потера, отворен, ВремеплоВ и др). Од овие примери забележуваме и 

една воспоставена рамнотежа светло/темно помеѓу евокацијата од колоритната 

вредност на гласот „е“, кој што има светла, и гласот „о“, како вокал од заден ред, 

кој што е со темна колоритна нијанса, при што може да се заклучи дека 

семантичката вредност на овие фонеми станува многу поголема од 

слоготворноста, така што имаме чувство дека се соочуваме со естетско 

емоционални знаци –  негодување, одрекување, болка, неверување, повикување, 

изненадување, чудење и очекување.   

 Во градењето на уметничките слики поетесата Весна Мундишевска-

Велјановска предизвикува слатко изненадување со интермедијалност во песните  

„Точка. Коса црта/“ и „ВремеплоВ“. Принесувајќи ни сложена семиотичка 

ситуација во којашто се испреплетуваат акустичната слика со визуелна нијанса 

на зборовите и правописните знаци, и визуелната нијанса на зборовите и 

геометриските поими точка, права и рамнина. Дали поетесата пишува зборови за 

слика или всушност се работи за зборови, за  правописни знаци и геометриски 

поими коишто сликаат? Или тоа е комбинација од двете? Песната сака себе си  

да се преобрази во слика сама оспорувајќи си го идентитетот истовремено 

сликајќи се и образложувајќи се. Резултатот се овие нетипизирани калиграми. 

Воодушевувачки текст што прави слика од темата на песната. Синтаксата 
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создава семантика. Софистицираноста на овие песни иако малку збунувачка во 

првостепената уреденост на текстот, има силно семантичко поле. Да ја откриеме 

второстепената уреденост на поетскиот јазик во текстот од првата песна: 

1. Појдовна точка – наслов 

2. Доминантна точка – визуализација, срнешка глава 

3. Поддоминанта – парономазија консонанти/ правописен знак коса 

црта/ парономазија 

4. Разврска – еквивалентност на тематскиот елемент и мотивот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тоа значи дека и покрај силната парономазија на африкатот „ц“ и 

сонантите „р“ и „н“ што асоцира на погруба емоционална нота во текстот, 

акустичната слика ја визуализира доминантната точка, односно срнешката глава, 

така што добиваме посуптилна интуиција, асоцијација за кроткост, нежност и 

кршливост. 
 

Втората песна „ВремеплоВ“ исто така е впечатлива композиција на 

многу смислена порака: 

1. Појдовна точка – наслов, соочување и судир со дијахронија 

2. Доминантна точка – визуализација, отворен песочен часовник на 

основата и темето со актуализирана порака 

3. Поддоминантна точка – нагласени јазични знаци како естетски објекти 

што сугерираат: Време, Вечност, Врати, Висина, Вистина, Вселена 

4. Разврска – еквивалентност на тематскиот и мотивскиот елемент.  

Да ја анализираме композицијата на пораката во песната „Времеплов“. 

При градењето на уметничките слики во оваа песна поетесата се движи со 

хармонична распореденост во версификативната игра. Почнувајќи од соочувањето 

и судирот со дијахронијата во насловот се отвора перспектива на размислување: 

Дали времето будно плови? Дали преполовениот дел на песочниот часовник, 

темето, покажува своевидна инстанца на свесна постојаност? Одговорот следува 

во поддоминантната точка каде што гореспоменатите јазични единици сугерираат 
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на еден противречен начин за непроменливата вечност на времето, и за 

алтернативната реалност за создавање нова вечност затоа што „иднината гребе 

по своја вселена“, таму каде што не постои димензија, сугерирано во втората 

половина односно во основата на песочниот часовник –  а „оВа“ време „нов ков 

кова“. Ако вечноста – простор, ја изгуби својата вертикална димензија тогаш се 

урива оската на привидната граница помеѓу небото и земјата па низ засилената 

репетиција и анафора поетесата ќе го потврди кажаното, новиот ков кова „кова 

нова В“ечност). Во разврската, идејната напрегнатост на тематскиот и мотивскиот 

елемент (ќе се створи нова вечност) е сублимирана во естетскиот објект Вселена 

како апстрактна можност за остварување на првичната замисла – времето будно 

плови и продолжува да плови во плодната бесконечност. Новата вечност како 

петта исто така се споменува и во песната „4 Вечности“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во оваа стихозбирка поетесата низ себепронаоѓањето ни открива нова 

суптилизирана димензија – ослободување од оковите на секојденувањето низ 

одгатнувачката мистерија произлезена од сознанието за четирите вечности, како 

што ги нарекува во истоимената песна. Тоа се: времето, водата, воздухот 

(просторот) и огнот (светлина, топлина, енергија – фотонот). Секоја вечност за 

себе создава логичка теорија, а тоа создание „открива нова вечност“. Мотивирана 

од суптилизираната димензија запловува во широчината на универзумот од 

бесконечни можности и одбири на различните фрекфенции видувања, или како 
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што таа милува да каже „бидувања“, и ја зацврстува својата позиција спремна 

„за квантен скок/ во друга реалност.“ Многу храбра постапка што ја остава во 

крајните стихови на стихозбирката, истовремено прашувајќи и генерирајќи 

мотивирачка порака кон читателите „зошто ги чуваме во карантин/ фотоните/   

на нашата висока свесност?“ Секој човек во себе има креативен плацебо 

противотров исполнет со енергија што не е празна. Потребно е само да го 

разбуди, увиди и пронајде. Бидејќи на тоа прашално „зошто“ од претходниот 

цитат, има одговор што се наоѓа низ поетскиот дискурс во стихозбирката, а 

поетесата, комплетнно пренебрегнувајќи ја нерешителноста, успеала со својата 

филозофија да ги образложи опонентите физичка реалност, потсвесен надреализам 

и креативна имагинација. Ако времето и просторот се двете форми на постоење 

во материјалниот свет, огнот како метонимија на светлината, на фотонот, и 

водата раѓаат и пресоздаваат „безброј варијации за можни трансформации“. 

Со стихозбирката „КонтинуУМ“ Весна Мундишевска-Велјановска внесува 

видоизменување на прифаќањето и верувањето на фиксната и сигурна реалност 
во широка перспектива на можности и претстави понудени од нематеријалниот 

свет кој што ги надминува просторот и времето. Разбирајќи ја вистинската 
природа на реалноста и поврзувајќи го умот и материјата „КонтинуУМ“ не 

остава празнини во бесконечноста на нивниот квант. Надмоќта на умот нуди 
квантна перспектива на посакуваната стварност. „Јас не чекам веќе!“ – вели 

поетесата, а ние, што да правиме? Дали е неопходно навраќање на појдовниот 
центар – топката и линијата на кругот? 
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Кристина Николовска      

УДК 821.163.3-1(049.3) 

 

БУДЕН ЕЛЕКТРОНСКИ СОН  

(Кон „Електронска крв“ од Даниела Андоновска-Трајковска) 
 

Настан во културата 

 

Електронска крв – во електронско време, во епидемија на електронска 

„зараза“, во електронска ера... 

Електронска крв – оддекна како голем настан во културата, закитен со 

големо поетско признание. 

Даниела Андоновска-Трајковска – како нов и свеж поетски глас кој го 

привлече вниманието на читателите и литературната критика, универзитетска 

професорка и поетеса која за својата необјавена поетска книга Електронска крв 

во 2019  година ја доби престижната поетска награда со гордо име – „Ацо 

Караманов“.  

И беше тоа во блескавото и кулминативно  издание на манифестацијата, 

кога група поети, уметници и критичари, предводени од Борче Панов, со голем 

ентузијазам и страст кон поезијата, ја освоивме сцената на прекрасниот „Центар 

за култура Ацо Караманов“, славејќи го големиот поет.  

Незаборавно беше што сцената ја „позлатија“ стиховите на светскиот 

поет и голем пријател на Македонија, шпанскиот поет - Хусто Хорхе Падрон! 

Сцената, но и Македонија, но и историјата се тресеше од морничавите 

стихотворeнија на големиот светски поет, закитен со златниот венец на 

Струшките вечери на поезијата! 

А јас, имав чест, во химнична беседа да грмнам за поезијата на славниот 

Падрон! 

И во тој ораторски, поетско-музички-уметнички занес и вознес во салата, 

лауреатката Даниела, прозвуче сосем поинаку, атипично - суптилно, но 

необично прецизно и лудицно.  Недраматична, како појава на сцена, а моќна во 

поетичкиот капацитет. И течеше низ неа, некоја Блажеконевска смиреност, 

спокојност, налик на песната негова за „Старата“ која: цел ден над роданот неми 

зборови/ реди 

 

Така, поетесата успеа да продре до публиката и да се отвори кон неа.  

Беше тоа ноќ за паметење, триумфална ноќ за поезијата во која долго, 

долго ги славевеме стиховите од целиот свет... 

Така блесна поетесата Даниела и отвори важна тема која допрва ќе се 

растолкува од иднината. 

 

 

Нова поетика 

 

Но, кои се основните семи на поетскиот дискурс на авторката Даниела 

Андоновска-Трајковска? Најновата стихозбирка „Електронска крв“ донесува нов 

сензибилетет, нов пристап и автентичен поетски идентитет. Нејзината поетика 
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донесува инвентивни теми преку автентичен стилски израз.      

Книгата има концепирана структура и одлично осмислен наслов - 

Електронска крв. Делото е всушност обемен поетски есеј кој се развива низ 

серија песни кои градат хармонизиран концепт со идеја којашто расте низ 

циклусите: „Линија на срцето“, „Аритмија“ и „(Електронска) крв“. 

Таа пее за нас, за нашата електронска опсесија која сите нè „зароби“ во 

виртуелен и дигитален свет, мислејки дека сме во „оазата“ на информатичкиот 

„рај“... 

Но таа илузија и заводлива „стапица“ всушност нè заплени сите во 

сопствени „невидливи“ затвори, во „кафези“ кои не се гледаат, а постојано нè 

стегаат. Поетесата пее за нашата „електронска крв“, за нашата опседнатост и 

зависност од „мобило“манијата, „таблето“манијата, „лаптоп“оманијата, итн, 

итн.  

Сето тоа одлично го покажува песната „Електронски живот“: 

 

Деновите ни живеат  

во електронските порски 

а тие на прсти ни растат 

 

како нокти со кои гребеме на површината 

на вратата од медијапан со која сами   

се затвораме 

секој во својата аутистична соба 

 

итн., итн. 

 

Тематот за електронската крв, успешно се развива низ целата книга и 

така вешто нè соочува, но и освестува. 

 

 

Прекогнициска моќ на поезијата 

 

Следен, важен квалитет на оваа поезија е прекогнициската моќ. 

Авторката пее за свет под маски, кој таа го предвиде уште пред 2019 година, а се 

оствари во страшната и кобна 2020 година. Некои предвидувања од делото, за 

жал се остварија и во реалноста и засекогаш го сменија светот преку 

пандемијата на корона-вирусот. „Новата реалност“ – е предвидена во стиховите 

во кои поетесата пее за „Облечени лица“ : 

 

кога ѕидовите се движат едни кон  

                                                други 

за да го истиснат во воздухот од собата во 

која живееме  

не им се лутам... зашто не знаат  

                                                поинаку 

 

и кога маските ги облекуваат своите       

                                                       лица 
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за да покажат дека секогаш се во право 

и тогаш не им се лутам... тие немаат  

                                                      лица 

 

Ова е само дел, почеток на песната преку која ја согледуваме и 

доживуваме логичката инверзија во која насместо лицата да облекуваат маски, 

маските „облекуваат“ лица. Да, ние веќе со месеци, та и со години, живееме во 

маскиран свет, свет на маски кои ги носиме – некои како заштита од корона-

вирусот, а некои - човештвото одамна ги носи – како хипокризија или како 

заштита. Во време-невреме, кога опстанокот во животот е – вистинска вештина.   

Прекогницијата во поезијата, за жал, се оствари во реалноста, а ние  на 

своја кожа го сетивме токму тој алогизам, логичка инверзија каде маските „ги 

облекуваат своите лица“, наместо обратно. И тоа не е само первертирана логика 

туку е и луцидна персонификација.  Во време кога лицата – ни се повеќе од 

маски, и кога се само „фасада“ која сокрива многу нешта. 

 

 

Металогички свет 

 

И така го гради авторката сиот тој металогички свет, во кој ние се 

препознаваме и ја сеќаваме циркулацијата низ нас – како електронски крвотек и 

како луѓе со електронска крв. 

Голем квалитет на оваа поезија е тоа што авторката одлично владее со 

потенцијалите на стилистиката. Можам тоа да го кажам, бидејќи од насловите 

на: книгата, циклусите, песните, сѐ си има свој стилистички развој, внатрешна 

логика, оправданост и мотивација. Сето тоа си „тече“ природно, елегантно, 

вешто и успешно.  

Така е и со песната со фантастичен наслов „Оплодени неба“, која 

кулминира со парадоксална поента: 

 

и јас исчезнувам меѓу страниците на 

                                                        ноќта 

бестелесно во тебе 

се раѓам 

 

И следната песна „Далечина“ завршува со ефикасна завршница – 

прекрасна поетска слика: 

 

меѓу моите усни и твоите 

просторот сам се издишува 

 

Во песната „Во мене“ има парадоксална поента, која ги окрупнува 

металогизмите, на ниво на книга-проект со јасна концепција: 

 

Ми требаше долго време да сфатам 

дека колку повеќе те нема 

толку повеќе те име. 
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Во мене.  

 

И во песната „Светот во една точка“ има извонредна парадоксална 

поента: 

 

и заспиваше во една точка 

за повторно да се роди во експлозија. 

 

Во оваа група стилски решенија – металогизми во поента на песна, спаѓа 

и алогизмот од песната „Удавени хризантеми“: 

 

во кое секое утро пиеме виртуелно  

                                                         кафе 

и јадеме слатко од папката со стикери 

 

Следниот пример е поента на песната „Електронска спирала“: 

 

Разбуди го времето во нас, о, Боже 

и пушти нè да течеме во реката уште 

еднаш, 

пред да се вратиме дома  

 

Алогизам е и песната „Раѓање“ која е четиристишна песна-медалјон. Ја 

даваме во целост: 

 

во очекување на полноќ 

од градите го истиснуваме остриот агол 

ти легнуваш врз мене 

јас се раѓам во нулата 

 

Поетскиот универзум на Даниела гради и инвентивни персонификации 

во поента, како во песната „Одлука“: 

 

Воздухот бара дупка 

за да излезе, 

но експресниот лонец 

веќе ја донесе 

одлуката. 

 

... како и во следната песна „Пепел“ каде што песната завршува со 

чудесна персонификација: 

 

и додека јазикот црнилото го  

                                                вкусуваше  

мислата со сила се пикаше во рамката 

во која болката почнуваше да сонува  

                                                      пепел 
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Песните најчесто завршуваат со металогизми, особено со парадокси, 

како на пример во песната „Пресувани сништа“: 

 

 сме чекале нова вода 

 во сонот на нашето ништо  

 

или во песната „Болка“ кадешто поентата е следна: 

 

и правиме чекор подалеку од смртта 

 

или пак во песната „Облечени лица“, каде се поентира вака: 

 

и се лутам... се лутам на себеси 

се лутам што не знам да се лутам.... 

 

Парадоксот е моќен инструмент на поетесата, кој го кулминира во 

песната „Еутаназија“: 

 

понекогаш треба да се умре 

а да се живее 

 

Токму во оваа песна, „под“ овој наслов, „се крие“ згуснатата идеја – 

вдомена во лексемата „еутаназија“, која еруптира – преку парадокс. Како 

навидум противречен израз, но длабоко вистинит.     

„Азбуката“ на парадоксите – во оваа книга, „граматиката“ на алогизмите, 

е и писмо – потресно и густо, но горчливо вистинито и отрезнувачки болно. 

Потребата за градација на алогизмите во оваа поетика, говори за нашето 

живеење низ патила во овој металогички животен амбиент.  

Но, постојат и многу други слоеви на оваа поезија, значенски, 

повеќезначни, формални, филозофски, итн.  

 

 

Буден сон 

 

Најновата поетска пројава Електронска крв на авторката Даниела 

Андоновска-Трајковска, не случајно е добитник на наградата „Караманов“ за 

2019 година. Со ова дело, поетесата е веќе профилиран автор кој автентично и 

оригинално ја освои публиката и литературната критика. Навлезете во ова дело 

и ќе откривате слоеви на значења, знаења, пораки и сигнали... 

А сето тоа низ мудри прашања, дилеми, очудувања, но и тагувања и 

радувања – каков што е и животот.  

Како и на кој начин е толку длабоко во нас – електронската крв? И што 

значат: срцето, линијата на срцето, сништата, пустините на душите ни, болката, 

облечените лица...? 

Дали сето тоа е опомена? Дали е тоа отворена закана на електронскиот 

живот што го водиме, дали одамна сме електронски квадриплегичари? Дали 

всушност ни се случува т.н. „чипувана демократија“, или всушност страотна, 

несетна еутаназија?... Некаде таму, помеѓу животот и смртта, Дали имаме само 
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пусти наелектризирани желби? Дали компјутерите, веќе ни се - под нашите 

кожи? 

Дали веќе и љубовта ни е - електронска љубов? Конечно, дали сме лица 

– без лица? И дали всушност, кога сме голи – сме најоблечени? Вистински 

облечени..?  

И дали сето ова е еден – буден сон?  

Буден електронски сон со електронска крв... 

Неповратно зафатени од неа. 

Ете во таков свет нè растрезнува Даниела, со таква сурова реалност нè 

соочува, со такви морничави таги и траги нè сретнува таа, но и со такви клетки 

на нашата засекогаш „заразена“ алекторонска крв – нè пресретнува таа. 

А ние, носејќи ја и во себе, но и вон себе, јас читаме, ја доживуваме, ја 

преживуваме – нашата електронска крв... 

Како стих, како коб, како судбина... 

Одлична идеја, Даниела! 
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Мишел Павловски 

УДК 792.09(049.3) 

 

БИОМЕХАНИКАТА НА СЦЕНА: „ВЕЛИКОДУШНИОТ РОГОНОСЕЦ“ 

ВО РЕЖИЈА НА В. Е. МЕЈЕРХОЉД 
 

Апстракт: Во текстот се реконструира претставата „Великодушниот 

рогоносец“ од 1922 година, во која Всеволоф Мејерхољд најдиректно ги 

применува своите биомеханички принципи. Во текстот се претставени и 

основните теоретски принципи на биомеханичкиот систем на Мејерхољд. 

 

Клучни зборови: „Великодушиот рогоносец“, Мејерхољд, биомеханика, 

конструктивизам, актерска игра 

 

Всеволод Емилевич Мејерхољд (Всеволод Эмилевич Мейерхольд) е 

роден во Пенза, на 10 февруари (28 јануари по стариот стил) 1874 година, во 

семејство на Германци, чии предци се доселиле во Русија. Емил Мејерхољд, 

богат сопственик на фабрика за изработка на вотка, своето осмо дете го крстил 

Карл Теодор Казимир. Во 1895 година, веќе како студент на Правниот факултет 

на Московскиот универзитет, Карл Теодор Казимир Мејерхољд, од лутеранската 

вера преоѓа во православие и го зема името Всеволод. Како Всеволод Емилевич 

Мејерхољд тој и ќе влезе во историјата на светскиот театар. 

Ракописот Принципите на биомеханиката се драгоцен материјал за 

определување на теоретските основи на творештвото на Всеволод Емилевич на 

полето на биомеханиката. Тие се темел на неговата теорија и, иако напишани   

во форма на концепт, даваат доволно јасна слика за тоа што претставува 

биомеханиката. Принципите се подредени под број, но Мејерхољд забележува 

дека нивниот редослед не е дефинитивен, давајќи му на читателот право сам да 

се одреди кој од нив е главен. Ние ќе се придржуваме кон редоследот што е 

застапен во ракописот на Всеволод Емилевич, кој се чува во фондот на Мејерхољд 

во ЦГАЛИ.123  

Првиот принцип се сведува на тврдењето дека, „ако работи врвот на 

носот - работи целото тело.“ Уште на почетокот Мејерхољд го формулира 

гледиштето што го застапува и во книгата „Жанрот на актерот“, како и во своите 

истапувања пред и по Октомвриската револуција: во театарот нема место за 

преживувања, за психолошки вежби. Активноста на актерот е интелектуална и 

таа се одвива со помош на а) образованоста, нивото на интелигенција на 

артистот и б) со помош на основниот актерски материјал - човековото тело. 

Актерот не смее да се наоѓа во таканаречениот „актерски занес“ при толкувањето 

на улогата. Мејерхољд потцртува дека „треба да се обрнува строго внимание на 

секој елемент на работата, тој да се обмислува и осознава. Само така може да се 

добие точност во исполнувањето." 

Всеволод Емилевич ги определува и основните барања на биомеханиката. 

                                                 
1

23 Архивот денес се вика Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). 

Ракописот за биомеханичките принципи се наоѓа во фондор на Мејерхољд, (Мейерхольд (1921-

1922)) Сите цитати во оваа глава се земени од тој извор 
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Според него, тоа се способноста за „координација во пространството и на 

сцената, способноста да се најдеш себеси во масовното течение, можноста за 

приспособување и способноста растојанијата меѓу актерите на сцената да се 

определуваат од око." 

Биомеханиката се дели на две основни нивоа: прво, теоретско, на чија 

основа се гради идејата за начинот и природата на актерската игра, како 

сознателен и производствен процес. На ова ниво се определуваат каноните на 

артистичката уметност, се дефинираат основните претпоставки и се бара одговорот 

на прашањето што е актерот и која е неговата основна задача. Второто ниво на 

биомеханиката се правилата според кои се гради специфичен биомеханички 

тренинг, кој во практика ги реализира барањата на теоријата. Ред вежби му 

овозможуваат на актерот на најдобар и најефективен начин да го контролира 

материјалот со кој располага - телото и да раководи со него на сцената. Како тој 

тренинг изгледал, може да се види преку неколку вежби по биомеханика, што 

биле во програмата на курсот по биомеханика во ГИТИС. Програмата ги 

опфаќала следниве вежби: Лак; Скок на грб и пренос на тежината; Пад; 

Прифаќање и префрлање на тежината; Удар во нос; Шлаканица; Отфрлање 

со нога на клекната фигура; Игра со палка (жонглирање); Фрлање топка; 

Фрлање камен; Скок на градите на противникот; Игра со нож (краток); 

Кадрил; Врвца; Коњ; Четири јавачи; Препка; Мост; Пила; Коса; Погреб; Шут; 

Јарец.  

Практично, Мејерхољд биомеханиката во нејзиниот основен вид ја 

применувал во две претстави: во „Великодушниот рогоносец“ на Кромелинк 

(Театр Актера, ГВИТМ) и во „Смртта на Тарелкин“ од Сухово-Кобилин (Театр 

ГИТИС, премиера 24. 11. 1922). 

На 25 април 1922 година се одржала премиерата на пиесата „Великодушниот 

рогоносец“ од белгискиот драматург Ф. Кромелинк, во режија на Всеволод 

Емилевич Мејерхољд. Предметното оформување на сцената и било доверено на 

Љубов Попова. 

Во двете претходни претстави - „Зори“ од Верхарн (1920) и „Мистерија 

буф“ на Мајаковски (1921), Всеволод Емилевич ја конципирал теоријата на 

Театарскиот Октомври. (cf. (Рудницкий, 1969)) Во тој период, судбината на 

Мејерхољд не се развивала најсреќно. Театарот на РСФСР - 1 бил затворен и 

неговиот главен режисер, Мејерхољд, останал на улица. Тоа го принудило да им 

се придружи на Државните Виши Режисерски Работилници. Бидејќи кратенката 

ГВИРМ (според оригиналниот назив на Работилниците) е прифатена во стручната 

литература, во нашето излагање ќе ја користиме неа. Таму Всеволод Емилевич ја 

формира Слободната работилница под раководство на Вс. Мејерхољд. Тогаш, 

главно, се собрала групата актери (истовремено и студенти во класата на 

Мејерхољд), која во основа нема да се менува во иднина. Името на Работилниците 

се менувало, за на крај да станат Државен институт за театарска уметност - 

ГИТИС. Без оглед на честите измени на името, се работи за една релативно 

константна трупа на чие чело бил Мејерхољд. 

Останат без театар, Мејерхољд бил принуден да се сврти кон лабораториски 

експерименти, да најде начин на постановка што не бара класична театарска 

сцена и зграда. Во еден текст, говорејќи за почетокот на работата врз 

„Великодушниот рогоносец“, Всеволод Емилевич пишува: „По затворањето на 

Театарот на РСФСР - 1, ние останавме без театарски простор и почнавме да го 
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разработуваме прашањето на вонсценска претстава.“ (Мейерхольд, 1968, 47) 

Навистина, за премиерата на „Рогоносецот“ на Мејерхољд му била доделена 

зградата на бившиот театар на Зон, но претставата неретко била прикажувана и 

на отворено, особено при гостувањата во внатрешноста. 

Љубов Попова долго време одбивала да го преземе оформувањето на 

сценскиот простор, бидејќи „мнозинството конструктивисти, во прв ред за себе, 

ја немаа објаснето целта на правецот за кој се определиле и не сакаа со   

избрзана реализација да го дискредитираат.“ (Аксенов, 1926, 31) Освен тоа, 

конструктивистите, со негирањето на уметноста во целина, се сомневале во 

принципиелноста на решението некој од нив да работи во театар. Од друга 

страна, најмалку два аргумента биле во полза на решението Попова да го 

прифати оформувањето на сцената во „Великодушниот рогоносец": прво, името 

на Мејерхољд, славен како водач на новиот театар, чиј авторитет меѓу левите 

уметници напати се граничел со религиозна екстаза, и вториот, попрозаичен: 

премногу примамливо било конструктивизмот да се провери во практика. Уште 

повеќе што движењето било релативно нова појава на разноликата сцена на 

советската уметност во 20-те години. Предлогот на Всеволод Емилевич, де 

факто, на конструктивизмот му ја пружал долгочеканата шанса да се реализира 

надвор од сопствената лабораторија. Како резултат на преговорите и убедувањата, 

се појавила конструкцијата на Попова, која го означила не само почетокот на 

конструктивизмот во театарот, туку имала огромно влијание на решенијата на 

сцената, влијание што се протега сѐ до денес. Слободно може да се рече дека 

биле направени првите чекори на новиот театар, театарот на дваесеттиот век. 

Една од најкрупните фигури во советската театрологија, Александар Гвоздев, 

вака го дефинира театарскиот конструктивизам: „Современиот конструктивизам 

во театарот е реакција против огромниот историски процес, наречен театар на 

епохата на Ренесансата. Тој процес во својот развиток постојано ја потенцираше 

декоративната вредност на претставата, која го исфрлаше уметникот-декоратер 

на прв план“. (Гвоздев, 1987b, 18) 

Да ѝ се вратиме на Љубов Попова и на нејзиното видување на сцената во 

„Великодушниот рогоносец": При создавањето на својата конструкција Попова 

се раководела од неколку принципи. Во прв ред, тоа бил стремежот да се 

создаде линејна конструкција во три димензии. Една од целите била да се 

постигне и визуелен ритам, без помош на ликовни и обемни ефекти, и на крај, да 

се сочуваат во зградата само градежно-работните елементи. (Аксенов, 1926, 32) 

Таквата насоченост нужно довела до отфрлање на авторските забелешки на 

Кромелинк при оформувањето на сценскиот простор. Љубов Попова едноставно 

го апстрахирала сѐ она што не било директно поврзано со потребите на 

актерската игра и со барањата што пред артистите ги поставувала биомеханичката 

теорија на Мејерхољд. Како резултат на таквиот пристап се добила конструкција 

што, речиси, немала никаква значенска или декоративна функција. Навистина, 

на некои гледачи создаденото на сцената им асоцирало на ветерница, но било 

потребно да се има огромна фантазија, па на конструктивистичкиот објект што 

се издигал на инаку оголената сцена да му се придадат карактеристиките на 

мелница. Сцената во бившиот театар на Зон била оголена, во заднината се 

издигал ѕид од тули, што го претставувал фонот на кој се наоѓала конструкцијата 

на Попова, поставена на сцена без рампа и завеса. Фигурата била направена од 

„работни“ делови: скали, косини, практикабли, две врати што се вртеле околу 
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својата оска и од подвижни решетки. Сето тоа формирало компактна целина, 

чии елементи биле до крајни граници приспособени на играта и задачите што се 

поставувале пред актерите. 

Конструкцијата била искористена како простор за игра, кој наполно се 

вклопувал во „говорот на телото“, на што инсистирал Мејерхољд. Практично,  

во „Великодушниот рогоносец“ биле првпат толку докрај искористени сите 

теоретски размислувања на Мејерхољд, неговите поранешни ставови биле 

проверени во практиката, а дел од идеите што подоцна ќе ги формулира 

Всеволод Емилевич, потекнуваат токму од искуството произлезено во текот     

на работата врз поставката на „Великодушниот рогоносец“. Почетокот на 

претставата е илустративен не само како потврда на органската вклученост на 

конструкцијата на Попова во сценскиот простор, туку и како илустрација на 

естетиката и стилот на претставата воопшто: „Во осум часот, воените рефлектори 

што беа на местото на рампата ја осветлија сцената, на неа излета Бабанова и 

московската публика за прв пат го слушна нејзиниот глас - ‚висок сопран‘, 

според определбата на Мејерхољд. Во 8 часот, две минути и 30 секунди, со глава 

меѓу дланките, Стела падна во прегратките на Доилката, тагувајќи по на кратко 

заминатиот Бруно. Во 8 часот и 12 минути, некаде од длабината на театарот, од 

актерските гримиорни одекна ревот на вљубениот мажјак: ‚О-хо-хо-хо-ооо, 

Стелуууум!‘ - и Игор Илински, претрчувајќи го оголениот сценски простор, со 

трчање се искачи по скалите до замислениот прозорец, каде што тагуваше 

верната Стела. Молскавичен дует на бакнежи, бесмислен шепот на љубовта, 

нежно допирање со образите, фигури исцртувани со прстите во воздухот - сета 

таа наивна азбука на страста, изразена со театарска точност, прејде во трчање по 

скалилата и косините на конструкцијата, сѐ додека Бруно, подигнувајќи ја на 

раменици Стела, не почна да се спушта по кругот, а загрижената Доилка се 

обидуваше да ги втаса, во движење чистејќи ги панталоните на својот сакан 

питомец...“ (Туровская, 1981, 26) 

Во заднината на просторот за игра се вртеле две тркала и еден диск, 

заедно со крила, кои потсетувале на ветерница. Тркалата (бело, црвено и црно) и 

делот што напомнувал на крила на ветерница, се вртеле. Движењето на овие 

делови било обусловено од естетиката на целата претстава и од живиот ритам 

што го наметнувала актерската игра. Брзината на вртењето на тркалата и крилата 

била координирана со дејствието што се одвивало во текот на претставата, како и 

со темпото на изведбата.  

Илустративна е сцената кога Бруно на роднината Петро му ја покажува 

убавината на жена си. Бабанова (Стела) е поставена на едно возвишение. Бруно 

ѝ ја открива градата, сакајќи практично да ја прикаже нејзината убавина. 

Забележувајќи го страсниот поглед на Петро, љубоморниот маж му влепува 

шлаканица, која предизвикува забрзано вртење на сите три тркала на 

конструкцијата. (Според режисерскиот примерок) (Мейерхольд, 1928-1931) 

Динамиката продолжува. Во истиот момент Бруно се кае, „се нафрла кон Петро 

и двајцата се тркалаат по сцената, чиниш се тепаат, но Бруно бара прошка, 

цврсто прегрнувајќи го Петро и парализирајќи го секое движење...“ (Ильинский, 

1984, 211) За важноста на односот меѓу она што се случувало на сцената и 

движењето на тркалата, говори и фактот што во неколкуте први претстави овие 

елементи ги вртел Мејерхољд. 

Била направена уште една отстапка, овојпат со прозоблеката. Како што 
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напоменавме, било замислено таа (во врска со конструктивистичката замисла на 

претставата) да не претставува ништо, да нема никакво значење. Креирана како 

удобна униформа за игра, прозоблеката била без какви и да е асоцијативни 

елементи. Сепак, Мејерхољд бил принуден и тука да направи некои компромиси. 

Така, Бруно добил пар црвени пуфки, Градоначалникот ставил на себе воени 

ремени и гамаши, а Стела тенки чорапи. Грофот добил монокл. Актерите не 

биле нашминкани, бидејќи целта била да се добие полна изразност само со 

помош на мајсторството на актерот, односно само со телото и гласот. Сепак, на 

девојките им била дозволена употреба на дискретна шминка, во оној степен во 

кој таа се користела надвор од театарот. Почнала Бабанова, која на пробите 

доаѓала сосема дискретно нашминкана, а по нејзиниот пример тргнале и останатите 

дами во трупата. 

Содржината на фарсата на Кромелинк е едноставна: лудо и непотребно 

љубоморниот Бруно толку е убеден дека Стела му е неверна што, за да провери 

кој е „виновникот“, сите мажи од селото ги тера да поминат низ нејзината 

постела. Драмскиот материјал, структуриран како фарса, дава можност да се 

прочита и како скокотлива малограѓанска комедија. Веројатно токму затоа во 

театарската Москва се разгорела огромна дискусија околу пиесата на Кромелинк. 

Се диференцирале три мислења за драматуршкиот материјал што Мејерхољд го 

одбрал за презентација на својот систем. Едни, како, на пример, Народниот 

комесар за просвета, А. В. Луначарски, драмата на Кромелинк остро ја напаѓале, 

сметајќи дека таква пиеса на новото советско општество не му е нужна. Група 

критичари предводени од Владимир Блум, во соперништвото меѓу Бруно и 

Говедарот се обидуваат да најдат социјални нијанси. Притоа, Бруно бил прогласен 

за симбол на буржоаскиот морал, а Говедарот ја претставувал прогресивната 

класа, за која е карактеристична чиста љубов кон жената. Ќе се задржиме малку 

на рецензијата на Блум „Социјалната содржина на ‚Великодушниот рогоносец‘.“ 

(Садко, 1922) 

Садко (псевдоним со кој е потпишана рецензијата и кој Блум често го 

користел) смета дека „Великодушниот рогоносец“ не е фарса, туку трагедија за 

љубовта и љубомората, зашто „фарса... означува заостреност на сценскиот 

момент, до логичен крај донесен определен дел од животот ... за да може тој   

дел да се истражува во лабораториски услови.“ Понатаму, тој тврди дека 

„Великодушниот рогоносец“ зборува „не за љубовта како таква, туку за 

деформацијата на здравиот и радосен инстинкт...“ Понатаму Садко премногу 

длабоко запаѓа во вулгарна социјализација и причината за таква (деформирана) 

љубов ја гледа во структурата на општеството: „Таа (деформираната љубов - 

М.П.) не е дадена од природата, туку од човекот, од човечките општествени (т.е. 

производствени - заб. на Блум) односи. Таа е продукт на феудалната и 

буржоаската култура.“ Прогласувајќи ги односите меѓу Стела и Бруно за 

типичен „малограѓански роман“, Блум кон пиесата, сепак, се однесува со 

симпатии, бидејќи „Кромелинк успеал во својата пиеса да ја разобличи лагата на 

човечките општествени односи, на феудално-буржоаските релации што ја 

деформираат љубовта." 

Како што сведочи В. Тихонович во дискусијата за „Великодушниот 

рогоносец“, на таквото интерпретирање на драматуршкиот материјал на 

Кромелинк се приклучил и Всеволод Мејерхољд. Тоа не треба да предизвикува 

вчудоневидување, бидејќи, како што одбележавме, Мејерхољд секогаш се 
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стремел да биде во склад со времето, а такви видувања на уметноста, воопшто, 

како она на Садко, одлично се хармонизирале со атмосферата и начинот на 

размислување на поголемиот (или: повлијателен) дел од театарската јавност на 

Москва во дваесеттите години. 

Мејерхољд, иако декларативно се согласувал со Блум, сепак, со 

решението на претставата не дава никакви аргументи со кои би се објаснила 

теоријата на Садко. Во прв ред, Мејерхољд и Попова, ниту со оформувањето    

на сцената, а уште повеќе со прозоблеката, не дале никаква определба на 

социјалниот статус на Бруно, Стела или Говедарот. Навистина, Грофот имал 

монокл, кој во тоа време ја симболизирал буржоазијата, но тоа за конкретната 

дискусија не е битно, зашто, според Блум, носител на буржоаските идеи не е 

Грофот, туку „буржоаскиот интелигент“ Бруно. И класната нетрпеливост меѓу 

Говедарот и Бруно се држи на стаклените нозе на логиката која ни е добро 

позната. Мисловниот процес е ваков: а) Бруно е буржуј; б) Говедарот ја сака 

Стела. Следува дека, ако ја сака Стела, тој е против Бруно. Значи, против 

буржоазијата. Значи, тој е авангарден.  

Блум и неговите приврзаници кон пиесата имале некои симпатии, но 

само доколку е интерпретирана како погоре. Што се однесува до режисерската 

работа, тие безрезервно ја поддржувале, аргументирајќи ја својата поддржка со 

фактот дека претставата е поставена од режисер-револуционер, во револуционерен 

театар. 

И додека Садко, и покрај сета „малограѓанштина“, го прифаќа текстот на 

Кромелинк и режијата на Мејерхољд, друг круг критичари, предводени од 

Луначарски, остро ги критикувале и поставката на Мејерхољд, и драматуршкиот 

материјал што бил одбран. Луначарски, народниот комесар за просвета во 

„Известија“ жестоко ги напаѓа и претставата и Мејерхољд и публиката. 

Луначарски во драмата гледал „исмејување на мажот, жената, љубовта и 

љубомората, исмејување кое е, простете, гнасно акцентирано од театарот. Јас 

отидов по првиот чин со мачно чувство дека некој ми плукнал во душата.“ 

Критиката на Луначарски се однесува и на гледачите кои „се смеат со животна 

смеа над шлаканиците, падовите и пикантериите. Срамно е тоа што публиката се 

смее не во меана, која комунистичкиот режим одвај ја трпи, туку на претстава 

поставена од режисер-комунист, пофалена од критичари-комунисти...“ 

Третата група критичари, во фарсата на Кромелинк не гледале никакви 

литературни достоинства. Тие како главен и најголем квалитет ја признаваат 

нејзината театралност. На дискусијата за „Великодушниот рогоносец“ В. Тихонович 

забележува: „Пиесата е прекрасен сценски материјал. Јас сум уверен дека 

театарскиот режисер, педагог и професионалец Мејерхољд, имено, поради тоа ја 

одбрал токму неа. Режијата го подига нивото на драмата, на театарски начин 

анулирајќи ги лошите места, но тоа ниво би било на уште повисоко рамниште, 

доколку режисерот, во извесен степен, не би се примирувал со Бруно.“ 

(Тихонович, 1922, 19) Тихонович го сфаќа главниот лик како болен, патолошки 

тип. „Такви субјекти или ги ставаат во лудница или ги маваат, но во никој случај 

над нив не се смеат. Фарсичната интерпретација за нив е премногу трпелива, 

потребна е интерпретација сатирична или медицинско-просветителска.“ Понатаму, 

Тихонович апелира: „Не му ставајте на „Великодушниот рогоносец“ револуционерна 

или марксистичка маска. Така ќе биде подобро и за претставата и за Мејерхољд, 

така е подобро и за Револуцијата и за марксизмот.“ (Тихонович, 1922, 19) 
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Во претставата настапувале: Бруно - И. Илински, Стела - М. Бабанова, 

Еструго - В. Зајчиков, Говедарот - Н. Лосев, Грофот - М. Терешкович и др. 

Театарската критика веднаш ја забележала играта на Илински, Бабанова и 

Зајчиков и овие актери ги одделила од останатиот ансамбл. Сергеј Третјаков ја 

лансирал формулата „Ил-Зај“ со неа да ги означи актерските креации на 

Илински и Зајчиков, кои во таа мера се надополнувале, разбирале и реагирале 

еден на друг, што познатиот драматург пишува за нив дека „без Зајчиков го нема 

Илински, и обратно. Постои само двотелно лице Ил-Зај.“ Во споредба со 

двотелниот актер Ил-Зај, другите исполнители на Третјаков му биле неинтересни. 

Тој забележува дека „прекрасни се масовните сцени, при што подобри се сцените во 

кои учествуваат мажите, зашто тука психологијата е наполно преведена во 

гротеска. Жените, макар и со интонацијата на гласот, предаваат одреден 

психологизам. Не издржуваат.“ (Третьяков, 1922, 12) Речиси сите критичари, 

кои по весниците и списанијата се појавиле со одзиви за претставата, забележуваат 

дека избегнувањето на психологизмот на некој начин го подигнало нивото на 

драматуршкиот материјал. Пиесата на Кромелинк, реализирана со психолошка 

точност, би се превратила во баналност, во тривијален проект, што би се засновал 

на еротизираноста на дејствието. Уште една потврда на режисерската вокација 

на Мејерхољд, кој успеал да ја избегне стапицата на евтина вулгаризација, да го 

постави сижето на пиесата на втор план и да го направи само повод за театрализација. 

А. Гвоздев, во формулата што ја конструира Третјаков, внесува уште 

еден елемент: Бабанова. Тој предлага израз што во советската театрологија 

влегол како ознака за врв на заемното разбирање и истренираност на актерите: 

„Ил-ба-зај“. „Пред си, пишува Гвоздев, ‚Ил-ба-зај‘ значи дека актерот на 

Мејерхољд влегува во определен систем на лица, и се потчинува на досега 

непозната композиција на групата. Зачувувајќи ја индивидуалноста, актерот 

развива такво огромно чувство за партнерот, што, навистина, поранешните 

начини на критичка оценка на играта се покажуваат недостатни и мора да се 

зборува, нарушувајќи ја основната терминологија, за три-телесни ликови“ 

(Гвоздев, 1987a, 36) Интересно е овие реакции на играта на Илински, Бабанова и 

Зајчиков да се илустрираат со финалната сцена на претставата: 

„Кон крајот, Стела е доведена до очај. Се втурнува Говедарот, кој е 

одамна вљубен во неа. Тој сака да ја земе со себе во планините засекогаш. Стела 

се оттргнува од него и вика: ‚Не, не! Ѕверу!‘ Во моментот на извикот на сцената 

се појавува Бруно и го набљудува тоа што се случува. Со сета силина Стела му 

удира шлаканица на Говедарот. Бруно вика: ‚Го тепа! Го тепа! Тоа е тој! Тој, 

значи!‘ - и го насочува оружјето кон Говедарот. Стела бесно се обвиснува на 

вратот на Говедарот и вика: ‚Да, да! Те љубам! Земи ме! Јас ќе останам со тебе!‘ 

Говедарот сака да ја однесе. Стела го запира и прашува: ‚Стој! Вети ми дека ќе 

дозволиш да ти бидам верна!‘ Говедарот ја носи. Пауза. Бруно бесно удира со 

пушката по вратите и клупите, зема една клупа, ја крши и ја фрла кон местото од 

каде што излегле Стела и Говедарот, ја тресе целата конструкција во бессилен 

гнев. Одеднаш - пауза. Бруно се смирил. Му доаѓа нова мисла. Тој не верува 

дека Стела засекогаш го напуштила: ‚Доста е со глупирање. Уште една шега. 

Нема да ме надитри.‘ Така завршува претставата.“ (Ильинский, 1984, 212) 

Цитираната сцена ја изразува целата идеја на претставата и начинот на 

актерската игра: проектот е полн со динамика, заснована на неочекувани измени 

во ритамот и темпото, со брзо менување на динамични, гласни сцени и тивки, 
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мирни дијалози. Точно одбраните моменти на драмските паузи ја згуснуваат 

напнатата ритмика на она што се случува на сцената. Гвоздев впечатокот од 

актерската игра го изразил со овие зборови: „Бујноста и еластичноста на 

Илински наоѓа продолжување во исклучителната ритмичност и музикалност на 

Бабанова, а Зајчиков им создава неповторлив фон со апсолутно точното 

обединување на целата гестикулација. Како хор во грчката трагедија, тој го 

следи и објаснува со пантомима сето она што ги зафаќа неговите партнери во 

бурната смена на страстите.“ (Гвоздев, 1987a, 38) Задачата на Зајчиков била 

усложнета со фактот што Еструго е во голема мера молчалив лик, па целиот 

израз на улогата актерот бил принуден да го гради на физичката изразност на 

телото, т.е. со помош на биомеханиката, односно, токму на она на што инсистира 

и кон што се стреми Мејерхољд. Реализацијата на улогата на Еструго ќе ја 

илустрираме со сеќавањето на Ераст Гарин, тогаш студент на прва година во 

ГВИТМ: „Се појавува секретарот на Бруно, Еструго. Доаѓа до вратата. Тој се 

плаши од нејзиниот механизам - таа се врти. Еструго внимателно ја подотвора, 

за да помине странично, но се премислува, оди не кон вратата, туку низ слободното 

пространство до неа, на чие место треба да се наоѓаат ѕидовите на ветерницата 

(нив ги нема). Веќе од другата страна на вратата, тој, внимателно, плашејќи се 

да не ги потфати прстите, ја затвара со двете раце. Се врти и го забележува 

Бруно, внимателно загледан во една точка. Во што гледа? Еструго претпазливо 

го заобиколува и ѕирка преку десното рамо на Бруно. Не забележувајќи ништо, 

тој се качува на клупата и разгледува одозгора, преку фигурата на седнатиот. 

Еструго се спушта, го заобиколува од другата страна, и не разбирајќи во што е 

загледан неговиот газда, се вгледува пак. Одеднаш, Бруно го подига погледот и 

тие се гледаат еден со друг.“ (Гарин, 1974, 51) Овој цитат ни дава приближна 

илустрација како се граделе улогите во претставата. Лесно се забележува каков 

тек на информации одел кон гледачите само преку актерскиот гест. Денес, кога 

театарот на движење е во подем, кога многукратно се искористени неговите 

форми, особено на експерименталната сцена, начинот на игра на „Ил-ба-зај“ не е 

некое посебно откритие, но пред 70 години ретко кој режисер можел да си 

дозволи таков начин на креирање на сцените. И не случајно, имено, Мејерхољд 

има извршено огромно влијание на современиот театар. Постојаното обраќање 

на истражувачите и од Запад и од Исток и интересот кон неговото творештво 

сведочат дека театарските идеи на Всеволод Емилевич сѐ уште се актуелни и 

примамливи.  

„Великодушниот рогоносец“ предизвикал огромни и бурни реакции. 

Гледачите постојано го полнеле театарот, а критичарите настојувале да најдат 

нови и нови епитети со кои би ја определиле режисерската постапка на Всеволод 

Емилевич. Во тој период Мејерхољд дефинитивно се утврдува на тронот на 

советскиот лев театар. 

Треба да се има предвид дека целата концепција на актерската игра, на 

воведувањето на биомеханиката во театарот, за Мејерхољд, е само постојан обид 

да се дефинира театар што ќе се наврати на корените на театралноста, што ќе ја 

промовира вродената условност на театарот како принцип на работа. Без оглед 

на варијациите во неговото творештво, па, можеби, дури и на вербалните 

противречности и недоследности, творештвото на Мејерхољд е насочено, во 

текот на речиси четириесетгодишната работа, кон една единствена цел: во 

театарот да не биде како во животот. 
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Димитар Пандев 

УДК 821.163.3-1.09 

 

ПОЛСКА ВО СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА 

 

Воведни поставки  
 

Полска, и особено полскиот патриотизам и отпорот кон туѓата власт, 

стремежот за непотчинетост и слобода, нашле соодветен одраз и во современата 

македонска поезија, како израз на полско-македонските заемни односи и врски, 

на историски и на современ план. 

 Обновата на Полска по Втората светска војна е творечки мотив во две 

песни на Блаже Конески, „Варшава“ и „Златна есен“ од 1948 година. 

   Полската непотчинетост за време на воената состојба во 1981 година 

беспрекорно е претставена во песната „Невино срце“ на Атанас Вангелов. 

Економската криза, пак, во Полска во тоа време верно е отсликана во 

„Полски триптихон“ на Матеја Матевски. 

Во предложениов реферат двете песни на Конески се разгледуваат во 

однос на неговата поема „Мостот“, со реминсицентните записи „Со Десанка 

Максимовиќ“ и „Со  Исак Самоковлија во Полска“ од престојот во Полска во 1947 

година, како и со рефератот „На фонот на пан Тадеуш“ поднесен како воведен 

на симпозиумот „Македонско-полски културно-литературни контакти“ одржан 

по повод 25 години на лекторатот по полски јазик при Катедрата за источни и 

западни јазици и книжевности на Филолошкиот факултет во Скопје. 

Песната „Неверно срце“ е инспирирана од дневно-политичките и 

публицистичките известувања во македонските медиуми за воената состојба во 

Полска, па во рефератот се врши мала споредба со некои од нив. 

„Полски триптихон“ е настаната за време на една „дипломатска“ посета 

на Матевски во својство на претседател на Републичката комисија за културни 

врски со странство, па се разгледува во контекст на неговата „геополитичка“ поетика.  

 

Интерпретација: 

 

Предложенава тема го предизвикува нашиот интерес од два аспекта: 

‒ историсколитературен, т.е. позитивистички и биобиблиографски и 

‒ когнитивно-културолошки, т.е. геопоетички и геополитички. 

 

 1. 

 

Токму во нивниот пресек го откриваме прелевањето на  патриотското 

чувство од една книжевна средина, во која патриотизмот веќе се наложил како 

императив, во друга средина, имено од полската во македонската, при што во 

основа ја имаме предвид тезата за јазичното окружение, т.е. за националниот 

фон на литературата, теза што како клучна за својата поетика, но и за 

македонската поетика воопшто, ја истакнува Блаже Конески, еден од првите 

вљубеници во полскиот јазик и литература не само во македонската филологија 

туку и пошироко во своевремената југословенска книжевна стварност, особено 
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пред и по Втората светска војна. Конески е првиот преведувач од полски на 

македонски јазик во односниот период и, секако, прв македонски писател кој 

официјално ја посетил Полска во состав на југословенска писателска делегација 

во 1947 година. 

Полска и полската литература имаат значајна улога во оформување на 

поетичките погледи на Конески; во нив тој наоѓа своја инспирација и потврда  

на своето видување на националниот фон на поезијата, бидејќи, според него, 

„поезијата е тесно поврзана со националната јазикотворечка дејност“, која, пак, 

е особено значајна за развојот на современите литературни јазици, во тој 

контекст и на македонскиот. 

(Конески тоа јасно и јавно го образложува во своите есеистички трудови, 

особено во „Националниот фон на поезијата“ (1985), отпосле вклопен во неговата 

книга есеи „Светот на песната и легендата“. Во овој есеј тој поентира дека 

Чеслав Милош својата поема „Кај изгрева и кај заоѓа“ ја создавал на фонот на 

„Пан Тадеуш“, вклопувајќи ги и почетните зборови од неа (Литво, татковино 

моја), па  образложува дека и тој самиот својата песна „Болен Дојчин“ ја создал 

на фонот на македонската народна песна, вклопувајќи и стихови од неа во 

средината на песната. Својата поврзаност со Полска, со полскиот јазик и 

литература, Конески ја истакнува во есејот „На фонот на Пан Тадеуш“, во кој се 

содржат и елементи од претходниот есеј, па оваа статија не е вклопена во 

„Светот на песната и легендата“. Двата есеја чинат една целина. 

Од друга страна, реминисценции од својот престој во Полска во 1947 

година, Конески „семиотички“ интерпретира во своите записи „Со Десанка 

Максимовиќ“ и „Со Исак Самоковлија во Полска“. Двата записа чинат една целина, 

па од првиот запис цитираме: 

„Пак есента 1947 година ние со Десанка бевме од 12. X до 9. XI во Полска 

во состав на делегацијата што ceгa ја предводеше Вјекослав Калеб и во која уште 

влегуваа: Исак Самоковлија и сликарите Ѓурѓе Теодоровиќ и Доре Клеменчич. 

Kaj мене ce зачувани белешки од тоа патување, како и доста фотографии. 

Имавме повеќе средби во Сојузот на полските писатели со цел да ce договориме 

за меѓусебна соработка. Во Вроцлав, што како и Варшава беше страшно 

разрушен, читавме Десанка и јас при светлина на петролејска ламба. Тоа беше 

на 15. X 1947 во пет попладне.“ 

Овие записи Конески ги објавува дури во 1988 година во „Дневник по 

многу години“, при што поводот да ги објави е книга за Десанка Максимовиќ во 

која треба да има негови сеќавања за неа. Конески во повеќе свои текстови 

упатува на свои белешки, записи и исписи, но во оваа пригода не наведува дека 

своевремено од тој престој создал две песни и веднаш ги објавил од списанието 

„Нов ден“ во 1948 г., но подоцна не ги преобјавил во збирка. И тоа се 

единствените две песни што потем нивната објава не ги преобјавил во збирка. 

Овие две песни во голема мера корспондираат со неговата поема 

„Мостот“ (1945), инаку прва поема со патриотска тематика во современата 

македонска поезија, а воедно и прва ударничка поема, во која е претставена 

обновата и изградбата на земјата. Потем Конески, извесно време, ударничка поезија 

сите ќе пишуваат, не само македонските поети, туку и голем број југословенски. 

Конески во подоцнежните верзии на оваа поема ќе отфрли сѐ што е во неа 

„ударничко“, пренесувајќи го изворот на песната од „изградбата на земјата“ врз 

„националниот фон на поезијата“, т.е. потпирајќи ја врз народната традиција.  
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Во тој контекст и песните за Полска ги сметаме како извор, како поетски 

фон на патот кон осознавање на националниот фон на поезијата, што Конески 

претходно го нарекол јазично окружение и полнота на јазичниот израз. Зашто, 

елементи од градбениот материјал од овие песни се среќаваат и во други 

подоцнежни песни на Конески. 

 

 Паралелите од овој тип меѓу македонската и полска средина упатуваат 

дека средствата со кои се искажува и се засилува патриотизмот во една средина 

може да се аналогни со соодветните во друга средина. На поетот му останува 

како ќе ги преточи во литература и каков ќе биде неговиот однос кон своето и 

туѓото чувство кон артефактите и појавите што во возвеличуваат патриотското 

чувство во поезија. особено, ако се резултат на лично искуство со соодветната 

стварност.   

 

 2. 

 

Тезата за јазичното окружение, т.е. за националниот фон на литературата 

во основа е лингвистичка и поетичка, па во извесна мера се потпира врз 

идеалистичката лингвистика која ја промовира и тезата за литературата како 

јазикотворечка дејност, но истава теза можеме семиотички, т.е комуникациски 

(ја имаме предвид семиотиката на комуникацијата) да ја наподолниме со 

медиумското окружение, па да зборуваме за националниот фон на средствата за 

масовна комуникација, во онаа смисла во која восприемањето на информациите 

од една средина може да предизвикаат или чувство на емпатија кон дадената 

средина, или пак да поттикнат настроение на патриотски стоицизам кој може да 

се искаже на сите стилски рамништа, од разговорно преку политичко до 

книжевно, па конечниот резултат повторно да биде ‒ песна. Овде бездруго го 

имаме предвид прелевањето на политичкиот дискурс во публицистички и на 

публицистичкиот во уметничколитературен, во услови на медимско восприемање 

на определена стварност.  

 

Несомнен е податокот дека полската криза во периодот од 1980-1982 се 

одрази на своевиден начин и во тогашната југословенска федерација, и имаше 

свое забележително место во средствата за масовно информирање, особено во 

дневниот печат и на телевизијата, како моќен медиум. Ова е особено значајно 

ако се има предвид дека речиси паралелно „криза“ постоеше и во 

југословенското општество, но беше или вешто прикривана или релативизирана, 

па ако се погледнат весниците од тој период останува впечатокот дека на 

полската криза ѝ се посветува повеќе внимание, исто и на шпанската, отколку на 

југословенската. Но, тоа не значи дека ефектот од информациите не може да 

поттикне и соодветна реплика и на книжевен план. Таа реплика може да биде 

осамена во делото на даден писател, или да се вклопи во друг фон, имено во 

медиумското окружение, при што националниот фон на масовната комуникација 

прераснува во национален фон на медиумската писменост и се вклопува во 

националниот фон на литературата, во онаа смисла во која литературата се 

сфаќа како вонинституционална форма на политиката, а песната-реплика се 

вклучува во соодветен корпус книжевни текстови создадени под влијание на 

медиумите. 
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Во контекст на нашава тема, најсоодветен пример за тоа е песната 

„Невино срце“ која е вклопена во стихозбирката „Строго доверливо“ на Атанас 

Вангелов (1984).  

 

И во дадениот пример, може да се зборува за комбинација на двата 

аспекта, позитивистичкиот и геопоетичкиот како одраз на геополитичкиот, но и 

препознавање на дискурсот на песната преку споредба со информации од 

средствата за масовно информирање привнесени во песната како завршна строфа: 

„Детето сега спие, ТВ-спикерот/ соопштува нова/ иницијатива за разоружување.“ 

Вистинитоста на исказот во завршната строфа медиумски може да биде 

поткрепена со написите во дневниот печат од февруари 1983 за иницијативата за 

разоружување во разговорите меѓу министрите Громико и Шесон, во кои се 

зборува за намалување на војската на Варшавскиот договор и на НАТО, како и 

за намалување на оружјето со среден дострел. Оваа информација во весникот 

„Нова Македонија“ е проследена на 19 февруари 1983 година, а во истиот број е 

поместен и литературен прилог со наднаслов „Полски сатирикон“ и расказ со 

наслов „Човекот со карабин“ преземен од списанието „Жиче литерацкие“. Во 

весникот не е наведен ниту авторот ниту преведувачот на текстот. Главен лик на 

расказот е стражар со карабин, кому на крајот му даваат да стражари со ракети 

со среден дострел. Во завршницата на сатирата, главниот јунак е уверен дека 

нема да остане без работа, зашто „што и да се случи со светот, кај нас секогаш ќе 

мора да се стражари поради нешто“. 

 

Песната на Вангелов во почетната строфа алегориски ја претставува 

ситуација во Полска, а наративниот дел од песната кој следи потоа гласи: 

„...детето заиграно на подот, / вади кобра-колт 8, / кобра-колт 8 / од своето невино, 

детско срце.“ 

Оваа песна дозволува споредба на поетскиот јазик со други стилови, 

особено со разговорниот, како и со публицистичкиот, и упатува на значенското 

прелевање, како и на формалното преточување на информацијата од еден потстил 

во друг. 

Поетската слика за Источниот блок во тоа време (и во тој контекст, 

особено за Полска) на Вангелов е следната: „Дури не треба да се замисли ваква 

слика / не мноогу високо, на ѕидот – кафез, / во кафезот огледалце и папагал.“ 

Вангелов нуди пример за семиотички триаголник што отвора семиоза, 

при што самиот однос „кафез – огледалце – папагал“ може да се сфати како 

внатрешен однос репрезентамен – објект – интерпретант. Објективноста е во 

огледалото, кое ја продуцира усложеноста во интерпретантот (може по грешка 

огледалцето да / произвело илјадници папагали) сѐ до поусложнет знак. 

Вангелов ја доловува себичноста на затворникот (инаку: дете) во време 

пространство кое го определува „не многу високо“, т.е. на меѓурамниште (како 

што се сфаќал и социолизмот како премин од класно во бескласно општество), 

но ја доловува и моќта на поезијата, преку комуникациски меѓурамништа: 

крештење – песна), преку литота и иронија: „тоа не беше песна, како пак 

крештање / да сломи метална шипка?“ 

Вангелов ја вклучува во песната сета либералистичка артилерија, што 

самиот ја разоткрил во текстот за поезијата на Тодор Чаловски „Зборот 

самоник“, во кој меѓу другото пишува „Славко Милосавлески стануваше еден од 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 154 

главните на македонскиот Централен комитет, почна да пишува за улогата на 

синдикатот, и многу многу подоцна утврди дека го читале Полјаците и така го 

направиле својот Солидарношќ“. 

Има ли вистина во тоа е прашање на историјата, но Вангелов поставувајќи 

ги нив во последователна низа упатува на синдикалниот фон на политиката, т.е. 

на политичкиот потстил (а зошто не и: меѓустил).  

 

А патриотскиот дел од песната не би го издвоиле без позитивистичкиот: 

„За миг само (и слабо) од соседниот стан / нешто како: Jeszcze Polska nie zginela / 

и – толку. 

 

Информативноста на песната е јасна: додека на телевизија во рамките на 

ТВ-дневникот се емитува информација за Полска од соседниот стан се слуша 

химната на Полска. За песната е небитно дали некој ја пее песната, или ја   

пушта на плоча, важно е чувството кое се пренесува во македонскиот амбиент, 

независно кој живеел во соседниот стан во зградата во која претежно живееја 

Егејци, од кои повеќето беа повратници од Полска. 

Редоследот на настаните во песната упатуваат на редоследот на 

информациите во ТВ-дневникот: прво одела информацијата за ситуацијата во 

Полска, а според весникот „Нова Македонија“ тоа би била вест за откривање 

илегална синдикална организација, па потоа одела информацијата за разоружувањето. 

И сето тоа може удобно да се смести на точките на еден семиотички 

триаголник: политика – публицистика – поетика, и да се постави на 

националниот фон на масовната комуникација, врз кој е градена структурата на 

стихозбирката „Строго доверливо“. Впрочем, една од песните во оваа книга има 

„масовномедиумски“ наслов: „Радиото е во право“. 

 

3. 

 

Градациски, ако зборуваме за национален фон на поезијата (литературата), 

па за национален фон на масовната комуникација во една средина, третата тема 

што е отвора пред нас е наднационалниот, т.е. глобалниот фон на масовната 

комуникација и нејзиниот одраз врз литературата. И можниот патриотизам што 

отвора не толку при приопштувањето (како во случајот со Конески и Вангелов) 

туку при воопштувањето на геопоетичките и геополитичките теми. А за овие 

теми од особена важност е контекстот, т.е. составот на збирката! 

Изворот на една ваква тема би ја побарале во „Полски триптихон“ на 

Матеја Матевски. Овој триптихон е составен од песниите „Торуњ“, со 

подзабелешка „(во домот на Коперник)“, „Освјенцим“, Есенска глетка“ со 

подзабелешка „(Варшава, 1981) и е втор циклус во стихозбирката „Раѓање на 

трагедијата“ (1985), која е составена од циклусите: „Раѓање на трагедијата“ во 

која дава трагични теми од светската и македонската историја, спореди: „Крвава 

македонска свадба“, „Полски триптихон“, „Календарот на Ацтеките“ (во кој една 

песна има подзабелешка: „Мексико Сити, 1980), „„Шведска зима“ (подзабелешка. 

Малме, февруари 1982), „Ноќ над Њујорк“ (подзабелешка: Дулут, 1975), а 

завршниот циклус носи наслов „Штрекање“. 

Во сето ова време кога се настанати овие песни Матеја Матевски беше 

претседател на Републичката комисија за културни врски со странство, т.е. 
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имаше дипломатски статус и постојано патуваше службено, склучувајќи културни 

договори на републичко и на федерациско ниво. За некои од овие патувања или 

има скромни или речиси никакви податоци во дневниот печат, но затоа тука е 

поезијата.  

Во „Полски триптихон“ Матевски мошне сликовито ја претставува 

полската ситуација во тоа време: „Студ и страв домовите ги ѕемнат“ („Торуњ“). 

Илустративни се и стиховите од „Есенска глетка“: „По празните кошници по 

редиците“; „Троми папсани ожеднети мотори“; „Од овој бетон на столетието.“ 

Третиот пример метафорично го дефинира политичкото времепространство, 

па од една страна го поврзува со митски изрази од типот „димна гора“, т.е. 

„маѓепсна гора“, во која ништо не се менува и на која може да ѝ одолее само 

„Димни Марко“ (поединецот наспроти природата и општеството), но и го 

поставуваме наспроти изразот „железна завеса“ произведен во јазичниот 

инженеринг (јазичната политика) на Студената војна. Впрочем и самиот израз 

„студена војна“ е политичка алегориска претстава на она што во митологијата се 

нарекува „димна гора“ и отвора простор за низи од типот: митологија – 

политика – култура, кои се извираат и/или се моделираат  во јазичниот израз на 

епохи во кои доминираат, меѓу другото, и јазични санкции, не на ниво на 

одделен јазик, туку на глобално, како дел од глобалната политика. Но, тука се 

допираме на изворот и на митот и на информацијата, зашто и митот и политиката се 

дел од глобалниот свет. 

 

Излезни поставки:  

 

1. Јазичната претстава на Полска во современата македонска поезија е составен 

дел од јазичната претстава на светот во македонската литература.  

2. Полско-македонските заемни односи и врски на историски план можат 

подетално да се следат уште од времето на романтизмот и подемот на 

словенофилските идеи меѓу словенските народи, што доаѓа до израз и преку 

преводна литература, особено на народните песни во кои се јавуваат мотиви 

заеднички во фолклорот на повеќе народи, како што е преводот на македонскиот, 

словенофилски ориентиран, поет Рајко Жинзифов, кој од полски на македонски 

ја превел народната песна „Краковјанка“.  

3. Полска е присутна во културната меморија на македонскиот народ со 

патриотизмот на големите личности на полскиот народ и со полскиот стоицизам 

во „скудни времиња“. 
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Игор Поп Трајков 

УДК 821.111-31:791(049.3) 

 

ВОДА ЗА ВЛАДЕТЕЛОТ 

 

Поднаслов: Времето на пишувањето на романот Орландо од Вирџинија Вулф и 

времето на неговата екранизација од страна на Сали Потер, учество во 

културолошкото интер-секс (unisex) влијание 

Клучни зборови: феминизам, пол, историја, културизам, класа, аристократија 

 

Апстракт: Вирџинија Вулф е една од најтешките, но и најјасните писател(к)и 

воопшто, која се впушта во историско пребарување по минатото на својата класа 

и територија, небаре би сакала да го задоволи својот амбициозен татко кој бил 

одговорен за нејзиното образование. Се чини таа била феминистка во зачеток, на 

која сепак ѝ било важно што некој маж ќе ѝ каже, без разлика што тој можел да е 

и нејзиниот татко. Многу години подоцна Сали Потер не чувствува никакви 

обврски кон мажите, но чувствува огромна одговорност кон жените. Која од 

овие две опции е помалку ограничувачка кон креативноста? Или можеби 

најограничувачка е старата дама Европа? 

 

Вулф и женскоста... 

Настојувањето да се продре зад пластовите на значењата1
24 е опсесија на 

многу теоретичари на литературата. Генералниот впечаток е дека пластовите2
25  

навистина ги има, но никој не можел стриктно и до крај да ги дефинира во 

прозата на Вулф. Најголемиот дел од истражувањата се базираат на средновековното 

или било какво кодирање во творењето во полу-опресивното општество, кога 

авторот самиот себе си си приредувал цензура, или пак кога напротив пишувал 

со цел да добие нешто, пишувајќи во нечија полза, афирмативно, но неточно. 

Историските истражувања односно самоцензурата се продолжени и во 

елизабетанска, а потоа и викторијанска Англија кога Вирџинија Вулф творела. 

Така што не се за потценување феминистичките напори кои оваа авторка ги 

направила со цел да ја промени ситуацијата на жените, а ги направила со тоа 

што дозволила тие директно да влијаат на нејзиното творештво. Таа се приклучила 

кон умереното крило на движењето суфражетки „Возрасна суфражетка“. Таа се 

стреми жените да не се плашат да го искажуваат своето мислење, да бидат 

интелектуалки и да имаат право на глас; исто како што предупредува дека 

жените посегнуваат кон самоограничување при пишувањето бидејќи не ретко 

                                                 
1

24 За значењето конкретно поврзано со Орландо на Вирџинија Вулф погледнете во The Space 

Between Sexual Ambiguity and Magical Realism in Virginia Woolf’s Orlando and Jeanette Winterson’s 

The Passion (2000) на Megan Rebecca Cambell pp. 7, 38,  каде се разгледува прашањето на ...феминизмот 

и субверзијата на идентитетот 
2

25 Во периодот кога Вулф творела се појавиле, за просечниот читател дотогаш, многу тешки за 

восприемање текстови, меѓу кои спаѓаат и оние на самата авторка. Заради ова во тоа време се 

појавиле многу теоретичари и критичари кои сакале тоа да го олеснат. Најпознат е И. А. Ричардс 

со своите 4 пластови на значењето. Првиот, парафразна содржина или буквално површно значење; 

вториот, расположение или емоционална содржина; третиот, тоналитет или авторовите ставови; 

четвртиот, интерпретација на авторовата намера 
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јазикот е полово ограничен3
26. При ова јас се потсетувам и на времето кога следев 

компаративна книжевност на УКИМ и кога авторката беше претставена како 

многу сиромашна, која сиот опус си го чувала во душекот во бедниот бунгалов 

во кој живеела, и дека доколку не бил нејзиниот сопруг нејзиното творештво ќе 

останело речиси непознато. Го споменувам овој пример бидејќи научниот труд 

треба да е убедлив, а ова е уште еден пример дека комунизмот исто така, кај нас 

предизвикуваше слоевити нарации, бидејќи власта тежнееше да го претстави 

светот онаков каков неа ѝ одговараше; како место во кое успеале вистинските 

вредности кои потекнуваат од сиромаштијата. 

 Како блиска до аристократијата таа ја имала можноста да се внедри во 

сигурниот свет на материјалната благосостојба. Не требајќи да се грижи за 

егзистенцијални проблеми, Вулф морала да се грижи, со особена сеопфатност, за 

своето тело. Не се познати никакви детални податоци зошто таа била со толку 

кревко здравје, заради што не можела да оди во школо како и сите други. За 

нејзиното здравје и образование се грижел нејзиниот татко. Користејќи ја 

големата библиотека Вирџинија Вулф се здобила со многу обемно образование, 

кое значајно влијаело на нејзиното творештво. Според нејзините лични зборови, 

на неа најмногу влијаел Платон, кој го прочитала на старо-грчки. Самата форма 

на романот определува некои закономерности, кои очигледно авторката ги 

презела од овој класик, но кој и интимно се вклопил во нејзиното кредо. Имено, 

нејзиниот татко ѝ кажал дека најголемиот дел од книгите кои тој ги прочитал не 

го заслужиле ни времето потрошено за читање4
27. Иако денес во авторката и 

нејзиното дело согледуваме нешто што во модерноста се нарекува феминизам, 

не би можело да се каже дека во секој поглед таа тоа (феминистка) и била. И 

покрај инсистирањето за материјална самостојност кај авторката, како и 

индивидуализам во сите животни избори; како и настојувањето женските ликови 

севкупно да ги портретира посеопфатно и похуманистички од машките, сепак не 

може да се сокрие дека Вирџинија Вулф му се восхитувала на својот татко. 

Следствено таа настојувала да развие израз кој е лишен од какви и да е вишоци. 

Нејзините романи се примери за збиеност, јасност, оправданост. Но дали некогаш 

некој се запрашал каде е самата авторка во сето ова? Ова прашање е многу малку 

обработено, и јас ќе настојувам со овој труд овој недостаток да го намалам.  

 Го одбрав овој роман5
28, кој некои теоретичари6

29 злобно го нарекуваат и 

почетнички. Тие сакале да кажат дека тоа е остварувањето каде таа се барала 

                                                 
326 Видете за ова во статијата “Virginia Woolf as a feminist writer” (2012/2013) by Marlene Haberman 
427 Видете за ова во Virginia Woolf par elle-mȇme (1956) на Monique Nathan ст. 31-75, каде се 

објаснува односот со таткото и неговото влијание врз опусот на оваа писателка 
528 Овој роман не е првиот на оваа авторка, но критиката во времето кога се појавил коментирала 

дека Вулф сакала да ги имитира големите имиња од епохата - Голсворти и Киплинг - но дека била 

многу неопитна односно оваа област. Денес гледаме дека оваа авторка немала никакво влијание од 

наведените викторијански авторитети на пишаниот збор. Но е сосема извесно дека имала влијание 

од руската класика. Таа и нејзиниот сопруг купиле евтина печатница во која за прв па на англиски 

ги приопштиле делата на Толстој, Достоевски итн. 
629 „Писателот не ја брка гуската доволно далеку, и - ова е трегедија на еден од најретките и 

најтешките интелекти кои сега се активни, а кој(а) ѝ приоѓа на пишувањето книга низ литературната 

теорија (Саботен осврт)“, додека пак авторот на Манчестер гардијан мисли дека Вулф ја користи 

модернистичката техника за да го коментира жанрот биографија. Двата осврта се од 1928. И 

останатите се во овој стил, дури и оние кои ја фалат писателката. Извор- Virginia Woolf’s Orlando: 

The Book as Critic (1995) by Kelly Tetterton (авт. прев.). Понатаму во овој извор се наведува дека 

иако рецензиите биле вакви, тоа допринело книгата многу да се продава, заради што и брачниот пар 
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самата себе си, настојувајќи низ историцизмот да му докаже на својот родител 

со многу висок критериум, колку многу знаење апсолвирала. Ова е несомнено 

точно. Есенцијалниот аристократизам провејува низ целата нарација. Тоа се 

лежерни, опуштени реченици, кои ноншалантно зборуваат за епохите, културите, 

знаењата, итрините, мразењата, само не за љубовта. Можеби Вулф е и првиот 

модернист воопшто бидејќи пишува за светот без љубов, за разлика од сите кои 

пишуваат обратно. Како да сакала да каже дека можеби таков е светот на 

мажите; во него владее голата норма, бесчувственоста, војната. Но во теоријата е 

испуштено да се нагласи  дека Вулф пишува и за цивилизацијата, која може да ја 

роди само една жена, бидејќи жените може да раѓаат за разлика од мажите7
30. 

Оваа тенденција да се задре во евентуалниот недостаток на машкиот организам, 

и неговиот суптилен крај, пред органската надмоќ на жената, е опсесија на 

авторката која таа ја нагласува низ целокупниот свој опус. Во „Бранови“ се 

доловува апстрактната неразбирливост на објектот кој ја изгубил можноста да се 

прероди самиот себе си, флоскула која може да ја разбере само една жена; онака 

како што „бранот се изродува самиот од себе сред морската шир8
31“. Небаре 

пријателите кои многу жалат што него веќе го нема, не стигнале да му го дадат 

корисниот совет дека тој би можел повторно да се роди доколку стане жена9
32. Во 

„Кон светилникот“ се доловува бесмисленоста, залудноста на постоењето на 

еден татко - наспроти прогресивната продуктивност на мајката. Како  светилникот 

да е оној кој кога некој најмалку очекува, ќе го означи духот на мајката кој 

лебди над морето. Значи очигледно е дека станува збор за водата. Но таа не е 

само симбол на жената (можеби и на можната жена во мажот), туку и на смртта. 

Односно овде несомнено станува збор за една намерна асоцијација од авторката, 

која, се чини,  на некој морбиден начин асоцира и на нејзиното самоубиство во 

блискиот поток. Дали таа мислела дека повторно ќе се прероди и во некој друг 

свет ќе стане подостоинствена, поквалитетна за нејзиниот починат татко? 

                                                                                                                                 
Вулф можеле да си купат автомобил. Потоа се наведува дека минало многу време оваа книга да се 

разбере сериозно. До тоа не дошло дури ни во седумдесетите, кога ни феминистките не ја признавале 

феминистичката кауза во оваа книга 
730 Оваа органска немоќ на мажите да раѓаат авторката ја потенцира речиси во сите свои остварувања. 

Како на пр. во Кон светилникот, кога за разлика од суровиот татко, кој како заради ова да не 

оставил никаков траг, духот на мајката лебди над водениот пејзаж, укажувајќи на себе со многу 

знаци кои се граничат со суеверие 
8

31 Цитатот е од „Кон светиликот“ при што реферирам на ефектот симулакра на кој Бодијар 

укажува. Консументот сака во продуктот кој го консумира да го види она кое нему му треба, 

односно како тој објект да е создаден специјално за него. Додека пак шетачите во овој роман ја 

гледаат жената која сликарот сликајќи го овој пејзаж кон истиот ја додал. Таа во реалниот пејзаж 

не постои. Таа се родила од брановите. Писателката Вулф во неа ја препознава починатата мајка. 

Тапетите од ѕидовите на нејзината куќа одамна избледеле, едвај се познаваат цвеќињата. Нејзиниот 

сопруг, таткото, бил свиреп кон нивните деца, кои биле среќни кога тој починал. Но мајката 

станала сеприсутна, како што брановите се израѓаат самите од себе. На посреден начин оваа идеја 

Вулф ја користи и во Бранови, каде употребува мултиплицирана нарација, за прв пат во литературната 

историја, која потсетува на израѓање, засилување и трескот на бранот. Сличен пристап има 

употребено и Итало Калвино во Паломар. Би коментирал дека ова има многу заедничко и со 

психоанализата, бидејќи овие автори се самоубиле 
9

32 Според најголемиот број на толкувања, за основа на трагично умрениот лик писателката го 

користела својот брат Тоби, кој и буквално на некои од протестните забави го облекувале и 

шминкале како девојче. Вулф во овој роман го користи истиот лајтмотив како и во Орландо, дека 

кога некој има присуство, тоа никогаш не е поврзано со полот. Во случајот на Бранови 

присуството останува и по смртта... Исто како и во Орландо 
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Сигурно не. Бидејќи на тој начин таа пред него би го покажала своето незнаење 

од областа на старата мудрост и филозофија, со која обилно се начитала од 

татковата библиотека. Како што знаеме во антиката се верувало дека хистеријата 

настанувала од опсесијата на жените кон водата, при што и сите други душевни 

болести се асоцирале со некаква женскост. Оние кои не можеле да се вклопат во 

општеството станувале хистриони со патувачки театар; Хисар е старото име за 

Дунав. Според други пак етимологијата е од полуостровот Истра, но и во двата 

случаи станува збор за опкруженост со вода. 

 Во буквално секое поглавје од „Орландо“ каде станува збор за некакво 

цивилизациско придвижување напред, Вулф не заборава да ја нагласи влажноста 

како нешто кое истовремено дава плодност, но и гуши. Онака како што се 

најчесто скептични жените. Метаморфозата на општеството во викторијанството 

во Орландо писателката ја доловува со дебелите, ткаени тапети, како и 

прекривките со кои сè се покривало. Ова според сознанијата на потписникот на 

овие редови не е ни многу точно, бидејќи во тој период настапуваат бојосаните 

ентериери. Не знам што би ѝ рекол татко ѝ на Вулф во ваков случај, но 

веројатно не би ѝ ја замерил оваа можна недоследност, бидејќи таа и во овој 

пасус се држи до строгото правило да раскажува аристократски-ноншалантно. 

„Се нафаќа така влага по ѕидовите, и по самите луѓе... На сите им е многу 

влажно и студено, мора огништето постојано да гори...“10
33. Со ова генијално се 

доловува студената плодоносност на империјата која се раѓа, кога Велика 

Британија ќе има 1/3 од земјината површина.  

 Со ова се доближуваме и до уште едно стожерно место за оваа авторка-  

тоа е дека таа ни кажува дека доколку една цивилизација треба да се развива, 

истата треба да е заштитена во водата (влажноста) како бебето во мајката. Така 

авторката во „Орландо“ ни презентира едни расположени, безгрижни дијалози, 

кои само со живоста се доближуваат до оние на Платон. Tој, да се потсетиме, 

пишувал на народниот јонски, а не на аристократскиот атенски. Вирџинија и во 

однос на ова прашање останува непопустлива аристократка. И покрај биографските 

податоци, кои докажуваат дека писателката сакала да ги приграби вредностите 

на модерното време, дека сакала да биде своевиден бунтовник во што сакала да 

ги вклучи и сопствените роднини; сето тоа е сепак во име на божествениот 

татко. Така таа ни ја презентира цивилизацијата која се изнедри од водата на 

цивилизацијата која се доближува кон супериорноста. Таа супериорност во 

новиот свет  Вулф  ја согледува и во куќата на рибарот меѓутоа, а не само во 

перверзните бифеа која таа ги посетувала. Се разбира таа по вакви места одела 

во онаа мерка во која истите биле достоинствени за таткото. 

 

Историскиот момент на екранизациите на почетокот на деведесеттите 

години на дваесеттиот век 

Сали Потер е режисерка чиј опус се карактеризира со фокусирање на 

хуманоста и нејзиниот историцизам. Таа настојува да нè пренесе во периодите 

                                                 
1033 Во Virginia Woolf, Orlando во издание на RosettaBooks (2002)- ст. 176-180, во поглавјето кое 

теоретичарите го нарекуваат Големиот мраз, видете за студенилото на водата. На ст. 54-55, потоа 

ст. 165 од истово издание, има најмногу за каминот на кој се тостира и сирење, кога аристократот 

се советува како се пишува и наплаќа поезија и проза. Воопшто низ целиот роман постои тој 

лајтмотив кој алудира дека треба да се загрее студенилото 
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низ историјата кога обичната човештина била пред голем испит. Така во 

нејзиното творештво согледуваме периоди на геноцид, културизам, свирепа 

материјална експлоатација итн. Оваа режисерка не е социјално активна, и тоа 

никогаш не била. Не знаеме ништо за нејзиното политичко определување. Во 

времето кога таа се појави сите ја сметаа за чудо од дете кое успеа да им земе 

пари на до тогаш несовладливите европски комисии и од нив да добие буџет за 

цел игран филм. По конкретно - сè до времето на оваа екранизација на „Орландо“, 

младите филмски автори во Европа ја имаа изгубено вербата дека некој кој е 

почетник би можел да добие билошто од овие фондови. Се мислеше дека оние 

кои добиваат пари од ЕУ фондовите се некакви политикантски метузалеми кои 

имаат пријатели на високи политички позиции. И токму во овие причини ја 

наоѓаа причината зошто филмот доби млаки реакции и безначајни награди по 

фестивалите, како и лоша дистрибуција; наводно лошите духови на старата, 

назадна генерација се возбудиле. Значи оваа екранизација на „Орландо“ предизвика 

ефект на културно освежување низ Европа, кое беше оправдание самото за себе, 

така што во времето кога овој филм се дистрибуираше имаше многу малку 

осврти во врска со родовата проблематика, или осврти кон првобитниот 

феминизам кој романот, а и филмот ги содржат. Но особено во однос на филмот, 

мислам дека овој феномен (да се зборува за она што е поочигледно) беше 

културолошки прогресивен. Културните реакции тогаш се движеа во оваа насока - 

дека е одбрана тема за андрогеноста која е интерпретирана од актерка која веќе 

има искуство од оваа област11
34. Потписникот на овие редови, тогаш, а и сега 

мисли дека нема ништо андрогено во оваа интерпретација, а уште повеќе во оваа 

актерка, бидејќи овој лик е симболичен и како таков ја симболизира пресудната 

важност на интелектот. И во таа смисла таа, како и целиот авторски тим на 

филмов, верува дека мажот може да се отелотвори во жена во мигот кога тој ќе 

го досегне нејзиното интелектуално ниво. 

 Но режисерката многу рационално постапува при реализацијата, не 

дозволувајќи ламентирање на тема- кој е поквалитетен, женскоста на интелектот 

или интелектуалната женственост, туку се нафаќа на она што се нарекува 

филмски занает, односно професионалност при една екранизација на литературно 

дело. Се сеќавам што точно тогаш коментираа скептичните академици12
35 - дека 

оваа режисерка разочарала во реализацијата со оглед на тоа дека е многу млада, 

бидејќи сите оние кои биле на нејзини години, во тоа време на почетокот на 

деведесеттите употребуваа еден сосем авангарден, експериментален израз. Сите 

тогаш зборуваа за некои нови почетоци, а оваа режисерка изведе една костимирана 

драма а-ла BBC. Јас на ова би возвратил со цитатот на Мани Готовац (која го 

цитираше Пабло Пикасо): „Доколку немам црвена боја тогаш ќе сликам со 

модра“. Значи важно е да знаеш што сакаш да кажеш. А овие авангардните 

                                                 
11

34
 Се мисли на Тилда Свингтон, која претходно ја интерпретираше сопругата на кралот 

хомосексуалец, во екранизацијата на истоимената пиеса на Кристофер Марлоу „Едвард Втори“, за 

која ролја таа ја доби наградата Златен лав на Фестивалот во Венеција. Критиката тогаш го 

истакнуваше и андрогеното присуство на Ени Ленокс во овој филм. Инаку според мислењето на 

потписникот на овие редови Ени Ленокс никогаш не изгледала андрогено 
12

35 Винсент Канби напиша дека „додека романот стои на свои нозе, не е сигурен дека е тоа случај и 

со филмот“.  Кенет Туран од Лос Анџелес Тајмс вели дека филмот е „празен... самобендисан... и 

самозадоволувачки“. Тој исто така додава и дека „нема никаква емоционална поврзаност меѓу 

внимателно конструираниот роман и филмот“. Обете рецензии се од 1993 
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тогаш навистина немаа што да кажат, бидејќи нивниот израз (формата) им беше 

многу важен, така што нивните филмови беше невозможно да бидат прераскажани. 

Односно важно е да имаш што да кажеш, а секундарно како тоа ќе го кажеш; 

или- содржината нека ти ја наметне формата, а не обратно. Но сепак бројноста 

на оние кои мислеа обратно во тој период беше многу поголема. Така што, 

добро се сеќавам, дури и некои големи имиња13
36 тогаш снимаа документарни 

филмови кои беа авангардни, но тешко би било да се каже за што беа.  

 Особениот интерес кон квалитативното (а не квантитативно екранизирање) 

оваа авторка го изразува со одбирањето на речиси совршената екипа, која е 

претежно од Данска. По овој филм сите оние филмови кои бараа визуелна 

екранизација автентична на периодот, почнаа да изнајмуваат данска екипа. При 

тоа особено сакаа да ги ангажираат некои од имињата кои учествуваа во 

костимографијата и сценографијата на овој филм. Тогаш и навистина се поставија 

едни нови стандарди, кои побаруваат многу подетално и сестрано истражување 

од областа на историјата на уметноста и применетите уметности, кои ја 

проверуваат веродостојноста и функционалноста на предметите. 

 Тука постои и друга страна на медалот, онаа која ја спомнав на 

почетокот на текстов. Таа се однесува на разборитоста на самата режисерка, која 

ја чувствувам како особено блиска. Таа умееше да им каже на оние пулени од 

Европската унија која тогаш повторно се обединуваше и прошируваше, дека има 

нешто што се нарекува едноставен разум, односно дека мора некој конечно да 

прозборува дека злото е мрачниот демон од минатото кој може да се повампири 

во сегашноста, што особено се гледа од останатите остварувања на оваа 

режисерка. А во овој филм таа сака да каже дека доброто е она кое исто така се 

преродува, за неуморно да нè потсети на своето хуманистичко инсистирање, за 

што ја има на својата страна природноста на женскоста. Значи етиката е нешто 

сосема природно, како што животот потекнал од водата. Прикажувајќи ни сцени 

на историски неправди, режисерката успева да ја изведе својата теза дека низ 

историјата злото надвладува, но доблеста победува. Така сокриен во алабастерот 

на кутијата за накит, аристократот може да ја испили својата борбеност базирана 

на вековниот суверенитет. Дали некој живее сега или пред стотици години е 

небитно кога треба да се преземе историски судбоносен чекор, каков е и самиот 

овој филм. Зошто? Затоа што авторката ѝ кажа на тогашната елита во ЕУ дека 

нејзината поврзаност со унијата не е гаранција за нејзиниот квалитет, односно во 

некои случаи (ова е навистина само мој наод, не сум прочитал до сега текст во 

врска со ова) бирократијата од Стразбург и Брисел увезуваше медиокритетски 

кадри кои произлегоа и од диктатурите на Латинска Америка14
37, само и само 

бидејќи тогашната млада генерација на европски филм-мејкери едноставно не 

знаеше што е тоа политичка лојалност. Таквото нешто ѝ беше исто така 

                                                 
1336 Како на пр. Бернардо Бертолучи- Bologna (1989), Мартин Скорцезе- Made in Milan (1990), Жан-

Лук Годар- L’enfance de l`art” (1992), Вернер Херцог- Lessons of Darkness (1992), Bells from the 

Deep (1993)...  
14

37 Како на пр. Раул Руиз и неговиот директор на фотографија Рикардо Аронович, додека пак 

свежите автори како Сали Потер чекаа со години. Но по Орландо нештата драстично се сменија. 

Настапи една нова продукциска и дистрибутерска клима во ЕУ. Ова е многу важно за овој труд, 

бидејќи со овие промени настапија и промените во поглед на културолошкиот однос на 

консументите во врска со половите прашања воопшто, како и оние кои произлегуваат од 

дистрибуираните филмови 
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непознато и на оваа режисерка, но ете таа доби проект. На што елитата од ЕУ 

реагираше дека „Орландо“ навистина и не бил филмот кој елитата на ЕУ го 

барала. Можеби ова и беше причината заради која мораше да помине толку 

многу време, за оваа извонредна режисерка да може да дојде до нареден филм. 

Во тоа време и понатаму се славеше паѓањето на берлинскиот ѕид, еуфоријата на 

парадите на љубовта и техно-културата ги обземаше сите. Сите како да заборавија 

на предупредувачката сенка на лушпата од јајцето, зад која се испилува надојдениот 

монструм (онака како што тоа се опишува во филмот на Ингмар Бергман 

„Змиско јајце“), а кој е повторно, и којзнае по кој пат повторно фашизмот. 

Бидејќи појавата на злото и овој пат повторно се состои во баналноста, односно 

во етимологијата на самиот збор кој на латински значи поврзано15
38. 

 

За филмот... 

Појавувањето на овој филм беше голем настан, особено добро дочекан 

од младата популација. Во смисла- добро е што сепак успеал да дојде до кино-

салите и до фестивалите. Многумина сакале ова да го сопрат. Во времето кога се 

појави филмот на Потер, јас имав многу пријатели кои беа на филмски студии во 

Западна Европа. Моите инсајдерски информации потекнуваат од нив. Па така 

можам да потврдам дека сите ја нарекуваа млада, иако тогаш имаше 40 години. 

Замислете каква беше тогаш селекторската политика на ЕУ. Но исто така не 

смее да се заборави дека во овој период исто така имаше филмови кои во голема 

мерка успеаја да ги срушат табуата во поглед на половата проблематика. Како 

изразит пример ќе го наведам „Играчка-плачка“ на Нил Џордан каде е портретиран 

еден трансвестит-геј кој е во игра со терористичка организација. Тука е и 

„Малечката тапанарка“ на Џорџ Рој Хил кој портретира жена и геј лик кои се 

членови на терористичка организација. Всушност сето ова се нешта кои сите ги 

знаат, а никој за нив не зборува (да го цитирам Андриќ). Орландо во голема 

мерка беше нешто ново бидејќи оваа тематика не беше произнесена во треши 

руво, туку во една раскошна костимирана продукција. Теоријата на психоанализата16
39, 

како и филозофските погледи17
40 имаат многу придонесено за вообличувањето на 

оваа екстраваганција од сребрениот екран. Не само режисерката, туку и целата 

екипа инсистираат на еден интелектуален тон, за кој се согласувам со оние кои 

                                                 
1538 Ова е една од теориите која се базира на фашистичката логика дека едно дрвце може да се 

скрши, но сноп не. Според една друга теорија пак станува збор за секирче кое се вика фашо, и со 

кое во време на римската империја се извршувала смртната казна [пример од History of the World 

(2007) на Plantagenet Somerset Fry] 
1639 Во освртот кон Feminism and Film by Maggie Humm (2019), Aneke Smelek- “A Literary Approach 

to Cinema”, ни кажува дека „филмските студии, како релативно нова појава во академскиот свет, 

биле многу поотворени кон нови и радикални теории, за разлика од другите по-зацврстени академски 

дисциплини. Историски е грешно да се изедначува феминистичката филмска теорија со психоанализата, 

бидејќи таа била еднакво оформена и од марксизмот, семиотиката и постструктурализмот...“, но 

нагласува „дека ова не негира дека психоанализата до сега била највлијателниот дискурс во 

феминистичката филмска теорија“ (авт. прев.). Оваа статија е проткаена со примери од филмовите 

на Потер, најмногу оние од Орландо 
1740 За ова сум задолжен најмногу кај Kate Ince, “Feminist Phenomenology and the Films of Sally 

Potter” (2012). Таа во оваа статија вели дека оваа режисерка може многу повеќе да се разгледува 

низ феминистичката феноменологија на Симон де Бовоар, отколку низ егзистенцијализмот. Таа на 

Бовоар го надоврзува „живееното тело“ на Едмунд Хусерл, студентот и асистентот на Хусерл- 

Едит Стајн и политичкиот филозоф Хана Арден. Овие заклучоци се донесени на база на 

целокупното творештво на Потер 
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тврдат дека е во голема мерка наметнат. Тоа е исто така случај и со актерите, за 

кои мислам дека го немаат дадено својот максимум бидејќи режисерката 

инсистирала на една декларативност, и не иновативност, туку своеглавост - што 

на пример се гледа од кадрите кога актерите гледаат во камерата. Со намера да 

го долови и првобитниот магиски реализам, Потер воспоставува кореографски 

мизансцен (како на пример со келнерите кои со послужавниците в раце, уиграно 

на лизгалки, влево-вдесно ја носат храната на аристократијата). Јас би додал 

дека можеби многу пофилмски ќе беше во филмот да ја ставеше сцената со 

замрзнатите цвеќиња фрлени врз кралицата, или со госпоѓата која ја однел и 

искршил ветрот18
41. Но во времето на снимањето на овој филм немало 

компјутерски ефекти, заради ова авторката се решила за извесни театрални 

стилизации, кои го прават филмското ткиво многу круто и на моменти стилски 

неизедначено. Така ту ни се чини дека гледаме игран документарец, ту едукативна 

серија за младите, ту студена костимирана драма. Во секој случај може да се 

каже дека филмов е едно учење низ работа, но кое сигурно не ни беше жал да го 

видиме. Почетничкиот ефект е и шармантен, особено кога Потер инсистира да 

ни покаже дека сосем ја разбрала Вулф, и нејзиниот феминизам - кој се однесува 

на водата. Така и самиот филм и во буквална смисла почнува како едно 

пристигнување низ течението на една река.  

 Всушност убавината на Орландо во режија на Сели Потер е што 

употребува сосем класични изразни средства, како што е линеарната монтажа. 

Кога сакаат да се направат дека се модерни, режисерите често компликуваат без 

потреба. Така не ретко се решуваат за компликувани постапки, како на пр. да го 

разнесуваат дејствието напред-назад во времето, без да имаат чувство дека тоа 

можеби за просечниот гледач би било и напорно. Оформувањето на ликовите е 

постигнато според принципот на детска игра, што е за пофалба. Јас мислам дека 

Сели Потер е многу поквалитетна како сценаристка, отколку како режисер. И 

можеби ова е добра комбинација, бидејќи режисерката не се труди да ѝ се 

наметне на екранизацијата со некое свое видување на литературната класика, 

ниту пак се труди истата да ја осовремени. Сценаристички - во поглед на 

литературната основа - се направени само некои мали отстапки, кои ни најмалку 

не делуваат како да се пришиени. Чувството за лаконски решенија е најголемата 

доблест на Потер.  

 Соработката со остатокот од филмската екипа ѝ е одличен. Целиот филм, 

како резултат на ова делува сосем лесно, етерично, како ренесансна комедија. 

Авторката во ниту еден момент не се труди да делува претенциозно, а на 

филмското ткиво, исто како што е тоа случај и во прозата, се труди да му даде 

еден оптимизам; кој како да сака да каже, дека и покрај сите регресии, зла, 

неправди и војни, сепак цивилизацијата ни оди напред. Тоа заради тоа што од сè 

сме научиле нешто, зашто сме морале, во крајна линија. Дали Русија би сакала 

да биде големиот брат на Европа или најголемиот експлоататор? Дали од 

Турција потекнува деспотизмот или хуманоста? Каде може еден владетел да 

најде вистински пријатели- во или вон Европа?  

                                                 
1841 За блискоста на нарацијата на Вулф, и нејзините ефекти на магискиот реализам видете во “Time 

and Technology in Orlando” by James O`Sullivan (2014). Во оваа статија се разработува темата за 

активниот екстернизам, во кој релевантните делови на светот се видени како придонесувачи кон 

човековото сознавање (авт. прев.). 
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 Заради сето ова морам да нагласам дека мислам дека е направен извесен 

пропуст во сценариото, бидејќи најважниот дел од книгата според мене - оној за 

вреднувањето на трудот на уметникот и за магливата неопходност на уметноста 

(со која сè се може, а без која ништо) за нашата цивилизација е прескокнат. Како 

Потер да се плашела дека и пред гледачите ќе мора да одговара на прашањата од 

Европската комисија, кога морала да објасни зошто треба да се дадат пари од 

таксните обврзници за некаков филм? Јас мислам дека на ова прашање Потер би 

требала да одговори дека е тоа така зашто не ни има подобри места за 

вложување, отколку во екранизацијата на едно дело кое не потсетува колку е 

уметноста визионерски настроена. Во прозата на Вулф имаме магиски реализам 

кој се појавува половина век подоцна. Но исто така и знаеме дека тие пари биле 

потрошени за развој низ квалитетна работа- нешто што е особено запоставено 

(на полето на уметничкото образование) во Европа. 

 

Екранизација на не само костимирана драма, туку и литературно ремек 

дело; женскоста на владетелот 

Не особено придржувајќи се кон битноста на значењето на терминот 

женственост, младата режисерка го започнува својот од кон непознатото во оваа 

необична, а обична продукција. Вообичаено е толкувањето дека грубоста е 

поврзана со мажите, нежноста со жените, но како што се вели во овој филм (да 

парафразирам) - само полот е сменет, сето останато е исто19
42. Да се има или да се 

нема е ирелевантно прашање во овој филм. Главното е да се знае да се држи 

власта. Оттаму настојувањето на режисерката да нè пренесе во овој век, каде 

жената станува вешт претприемач. Во таа смисла што нели, еднаш, многу 

векови наназад таа била маж. Но бесцелноста на оваа тенденција низ историјата, 

авторката на филмот ја докажува онака како што тоа го прави алтер-гласот на 

писателката, а кој покажува извесно восхитување кон татковството. Токму онака 

како што татко ѝ ја одгледал болежливата Вирџинија, така и посветениот 

владетел се грижи за нашата цивилизација. При ова тој настојува да се 

прилагодува кон општествените состојби, поточно кон историскиот момент. 

Така задоен со посветеноста на знаењето, поточно елитното образование, тој 

владетел може да ја изнесе на своите плеќи целата цивилизација, која и самиот 

него го плени со својот восхитувачки потенцијал. Така тој едноставно знае дека 

ќе го добие првобитното наследство. Со кое го добива во наследство и блаженството 

на половата метаморфоза. Заради тоа дарителот е жена која во филмот е 

толкувана од маж, исто како што и многу векови подоцна даруваниот маж ќе 

стане жена. На овој начин се докажува вечната карактеристика на владетелот- 

дека тој плени, восхитува со својата мажественост, но владее со својата женскост. 

Бидејќи ниту еден вистински маж нема никогаш да каже дека е добро да се 

владее со прилагодување, за разлика од секоја жена која ќе ви го каже 

спротивното. Така мажот во еден миг мора да стане жена, иако сето останато 

останало исто. Ова е недвосмилен доказ дека сè од романот е вешто пренесено 

во филмот. Како што Вирџинија Волф се восхитува на својот татко бидејќи тој ја 

изнел на вистинскиот пат, така и идниот владетел се восхитува од својот дарител 

во филмот, за кој филмската публика знае дека не е жена, иако ликот кој е 

снимен е женски. Ова е многу успешно костимографски и шминкерски решено 

                                                 
1942 Што е преземено од романот 
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бидејќи Сали Потер постојано инсистира на една интерпретирачка слобода, па 

така и самиот Орландо уште од почетокот е визуализиран така што да се знае 

дека е всушност жена. Можеле да му стават брада и поубедлива шминка, но 

намерно било дозволено да се гледа дека го игра женска актерка, бидејќи како 

што реков погоре - овој владетел верува во образованието, во интелектот. 

Владетелот Орландо во филозофска смисла е аристотелијанец. Тој не верува во 

лабилната демократија, во која никој не знае за што се гласа. Тој верува во 

просветената аристократија, како што вели Аристотел. И самот збор аристократија 

етимолошки потекнува од Аристотел. Со тоа бил заменет провинцијалната 

демократичност напишан од Платон на јонски, и заменет со јазикот на високата 

класа, кој во Стара Грција бил атенскиот. Во оваа смисла навистина овој роман 

во опусот на Вулф отскокнува, бидејќи таа, како што нагласив, се восхитувала 

од сè што ѝ било предложено од татко ѝ. Меѓу предложеното, многу високо го 

вреднувала Платон. Оттука Аристотеловиот материјализам во многу нешто 

изгледа необично со оглед на целокупниот опус на писателкава. Таа исто така е 

и опседната со материјалниот сјај и богатство, за разлика од речиси сè останато 

што има напишано. Таа исто така не ретко на повисоко рамниште ја става 

културата на Истокот, како многу подостоинствена. Во овој роман тоа е само 

некаков одблесок кој се појавува со спомнувањето на Русија и Арапите.  

 И во оваа согледба е сочувано сето она од книгата при екранизацијата. 

Бидејќи доколку го разгледаме целокупниот опус на режисерката, исто така ќе 

видиме дека таа никогаш не се задлабочувала, а уште повеќе восхитувала од 

високата класа како во овој случај. Сали Потер е рангирана како некаква инаетлива 

нео-комунистка која мисли дека единствени интелектуално разборити луѓе се 

оние сиромашните. А доколку и се случи да има богати ликови во нејзините филмови 

кои се умни, тогаш тие самите сакаат да бидат сиромашни. Или мистериозно 

инсистираат да се дружат со сиромаштијата, со пролетаријатот, со Ромите, на тој 

начин дозволувајќи му на интелектот да процвета. А нај-насушна храна за интелектот 

според режисеркава е сиромаштијата. Заради ова и потписникот на овие редови 

ја смета Потер за многу контроверзна, зашто историјата е полна со луѓе кои биле 

интелектуално многу капацитетни, а не биле ни најмалку хумани. И за кои 

етиката  била непозната димензија. Така оваа вешта режисерка постапува онака 

како и писателката; значи исто како неа, во голема мерка интуитивно. И двете 

мислат дека можат да се како таткото (владетелот), само полот им бил различен, 

сето останато било исто. Така надгледувањето кон напредокот на цивилизацијата 

е неважно, и е изедначено со напредокот на Орландо, поточно и со неговото 

отсуство од назадување, до што дошло бидејќи тој секогаш успешно успевал да 

не прекрши ништо од тестаментот на дарителот. Така што да, во голема мерка 

постои контроверзија во филмот, но бидејќи истата ја има и во книгата. Вулф, а 

и Потер воопшто не се обидуваат да се постават на место на засегнатите, а уште 

помалку да се запрашаат како им е. Како ли ѝ е на војската, на оние кои гладуваат, 

кои се болни и во лоши животни услови? И писателката и режисерката 

прикажуваат сцени со вода, со која покажуваат колку е плодна женската 

култура. Дури во филмот во една сцена кога викторијанката е оставена, почнува 

да врне дожд, со кој небаре ќе се наполнат шолјите во позадината, кои се од 

жива ограда. Со ова режисерката сака да каже дека како и да се гледаат нештата, 

секогаш жените ќе бидат оние на кои им е полна шолјата. Изразот да ти е полна 

шолјата е многу англикански и значи дека си ја остварил целта, си го добил она 
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што мислиш дека го заслужуваш, во позитивна смисла. Како и да е и Вулф и 

Потер се жени и со тоа и самите се женски елемент, кој несомнено и во романот 

и во екранизацијата е водата. 

 

Заклучок: Несомнено романот и екранизацијава на „Орландо“ содржат елементи 

на феминизам, изразен преку афирмативното, субјективно и дури пристрасно 

гледање на елементот на женскиот владетел. Тој е многу плодоносен, онаков 

каква што била кралицата Викторија, тетката на Вулф, а Вулф со семејството 

биле, како самата што ни прераскажува, последните од викторијанците. Таа 

владетелка ја дала нај-плодоносната, најбогатата империја кога и да е. Таа секогаш 

била опкружена со дарежливите мориња, тие води кои биле плодоносни ѝ 

донеле многу богатства. Тоа докажува дека е навистина онака како што кажуваат 

авторките - дека секој владетел има жена во себе, а секоја владетелка има маж. 
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ПЕРСОНИФИЦИРАНА РАМКА НА ЖИВОТОТ 

ИЗРАЗЕНА ПРЕКУ РАСТЕНИЈАТА 

(Осврт кон книгата поезија „Топли билки“ од Бојан Васиќ) 

 

„Топли билки“ е седма поетска книга на српскиот поет од помладата 

генерација Бојан Васиќ. Книгата содржи педесет песни заокружени во една 

тематска целина посветена на растенијата (дрвјата, билките, тревките и сл.) како 

лирски субјекти преку кои поетот ја гради семантичката рамка на својот 

филозофско-метафоричен пристап кон поезијата. Секако дека една ваква 

перцепција на светот на растенијата произлегува од искуственото доживување 

на поетот со непосреден живот во природата (поетот е роден во Ново Село, 

Србија), што пак со поетовата ерудитност и изграден стил, чии корени ги 

наоѓаме во поезијата на изградени поетски профили од светската и националната 

поетика и филозофија (низ стиховите се споменуваат: Брехт, Маларме, Хегел и 

Паскал), поетот Бојан Васиќ успева да изгради една своја автентична препознатлива 

поетска архитектура како сублимат на модерно и постмодерно, надреалистичко 

и симболичко толкување во меланхоличното чувствување на животот на 

постмодерната разградба. 

 Структурата на песните кои во наслов носат имиња на растенија („Нане“, 

„Сончогледи“, „Капина“, „Костени“, „Трскот“, „Јаболко“, „Бозел“ и др.), ја 

сочинуваат стихови кои прават синтаксичка целост како една долга реченица 

(песните немаат строфи) што се протега од првиот до последниот стих во секоја 

песна. Скоро секој стих семантички преминува во првата половина (или дел) од 

следниот стих, со што ритмичноста на песната буквално игра со синтаксичките 

целости и ја потсилува и зашеметува семантичноста на стиховите од каде само 

на моменти може преносното значење да се спушти на ниво на препознатливо 

основно (денотативно) ниво на зборовите и така да се извлече, низ дескриптивноста 

на живата и нежива природа, поентата на основното чувство на песната.  

 Низ описите на разните билки, дрвја, растенија (липа, кајсија, јаболко, 

дудинка и сл.) поетот всушност гради љубовна и интимно-исповедна поезија, 

урбана во својата сушност како контрапункт на општиот рурален призвук на 

оваа поезија. На пример, во песната „Пчели“, на крајот по описот на тие необични 

инсекти, стои девојката на тераса: 

„... ќе нѐ престигне 

времето, март што дише непредвидливо 

и брзо, додека во незатоплената  

соба правиш серија склекови, 

појадуваш, го пиеш утринското 

кафе, на терасата завиткана  

во магла, со поглед исполнет 

со никотин, со поткожна 

влага и суви инсекти.“ 

Во песната „На стеблото на јаболкницата“ поетот посакува да се скрие од сите 

зла на светот, токму во симболичкото претставување на персонификацијата –жена: 
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...„би посакал и да се засолнам во тебе, 

во неподготвен ловечки дом, 

бидејќи има бела смрт надвор, одблеснува  

со сечилото на ножици за лозје, 

додека под кората има топли нијанси на темнина, 

заоблена хранливост  и очи извалкани од замор, 

тврди  капаци испрскани од минатогодишен 

дожд и микроскопска  несоница на почвата.“ 
 

Основното чувство е егзистенцијалноста, опстојбата, персонификациски 

изградена преку растенијата. Тоа всушност се однесува на човекот како битие 

кое може да анализира, да се воодушевува, да ја имитира/подражава природата, 

но и да греши, нанесувајќи ѝ зло на природата, а со тоа нанесувајќи зло на 

човекото постоење. Во таквото несвршенство на човечкото битисување, поетот 

силно се потпира на единствениот сопатник кој му дава смисла на животот, а тоа 

е светлата страна на постоењето што ја носи љубовта, која на моменти се 

расветлува како тивок патоказ низ виугите на животот. Таквата љубовна поетска 

естетика (во песните „Нане“,  „Топли билки“, „Пчели“, „Липа“ и др.) ѝ дава мала 

светлина на оваа меланхолична поезија, тешка под напорот на чувството на 

несовршеност на постоењето.  

Наспроти посочувањето на ботаничкото богатство од: лалиња, нарциси, 

булки, јагоди, кајсии, јаболка, глуварчиња, пченица, афиони, гроздови, сончогледи, 

моркови, ореви, тутун и желади, што само по себе поттикнува радост и живост, 

стои резигнирачката тага на поетот кој само концепциски сака да го извлече 

доброто над злото. Честопати чувството на тежок песимизам доминира, како на 

пример, во песната „Околукуќен простор“. Овде  поетот говори дека „се живее сѐ 

послично на мртвите,/ просторот во тивка вертикала налегнува врз темелите...“ 

Во песната „Падната вишна“ тоа е всушност опис на умирање: 
 

„...легни до мене, отвори со овој 

пад  простор за другите,  уште 

една глетка во своите  

зборови, да го споделиме ова малку 

време, дишењето расечено 

на половина, јас ќе поведам угорe 

стадо од слаби вдишувања, ти поведи  

удолу згоени овни на 

издишување, слушни го уште еднаш 

во себе падот на топлата крошна, спушти во 

бронхиите упорен мирис  од нане и 

од див босилек, прилепи го погледот 

до отворениот камбиум, нека ти 

заигра, уште за момент, дамарот 

потпрен на дршката од секирата, додека 

стоиш до мене, заљубен, црвен 

и испотен, со боси стапала. 
 

Контрастот како стилска фигура и бизарноста се типични белези на оваа 

поезија. Песната „Прослави“ е пример на конструкција на песна во контрасни 

ноти. Наместо очекуваниот оптимизам на ваков наслов, следуваат стиховите:  
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„...новата ноќ ќе развенча лево и десно, 

горе и долу, под кожата и ноктите на сите ќе им се  

вовлече петок, селата ќе затреперат со вештачка 

светлина како погребна поворка, 

ќе се разлијат поими низ празните полиња, 

со гласно пеење ќе одѕвонуваат огнови, 

и на крајот од сето тоа ќе остане само еден куп 

ѓубре...“ 
 

Бизарноста пак ја согледуваме во стиховите како на пример: „утрово е/ 

изваден зеленчукот, под ноктите“ (во песната „Зеленчук“) или во стиховите: 
 

„...овде ноември го топи ѓубривото 

во празните леи, ги преиначува sидовите од 

жолти тули или плочки во старите нужници, 

ги изведува децата на прошетка и им носи храна на  

кучињата во свињарници, јас се будам во вечерните 

часови, пишувајќи песна за хибискусот и за твоите 

веѓи, ставајќи го едноставното пред 

сложеното, последиците пред причините, сакајќи 

ноќта да не заврши исто колку и утрото да дојде по свое...“ 
 

Сите растенија за кои пишува поетот, со едно име ги нарекува „топли 

билки“, што и покрај меланхоличниот призвук на оваа поетика, носат надеж и 

верба дека сепак сé се случува по законите на природата, во темпоралниот ред 

на сезоните: пролет и лето, есен и зима, кога овие билки исто како и луѓето, на 

моменти стануваат диви билки, пркосни во своето постоење, но и стивнати во 

својата секојдневна битка. Па, така, неговите билки добиваат атрибут на „топли“ 

билки кои, сепак, носат нов живот (што е извлечено како наслов на оваа книга). 

Така се поентира во последната песна „Гнило јаболко“ со оксиморонски призвук 

дека поетот, сепак, ја очекува раскошната „следна пролет“ кога повторно секоја 

билка и растение (за кои пишува поетот, а се однесува на човекот) ќе ја гради 

својата животна приказна. 

Преку примерите на испреплетена персонификација, метафора и метабола 

се согледува стилистиката на оваа книга поезија онаква, автентична каква што ја 

создаде авторот Бојан Васиќ, неповторлива, оргинална.  
 

Биографски податоци за авторот Бојан Васиќ 
 

Бојан Васиќе роден во  банатско Ново Село (Србија), во 1985 година.  

Студирал српски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Белград, каде 

го уредувал студентското списание за литература „Знак“. Оттогаш датираат 

неговите посериозни литературни пројави во литературните списанија во Србија.  

Автор е на седум книги поезија: „Срча“ (2009), „Томато“ (2011), „Иктус“ 

(2012), „13“ (2013), Детроит“ (2014), „Волфрам“ (2017) и „Топли билки“ (2019). 

Неговата поезија е преведена на англиски, словенечки, полски, руски, унгарски 

и романски јазик.  

За книгата „Топли билки“ авторот ги добил наградите: „Мирослав Антиќ“ 

и „Васко Попа“.  

„Топли билки“ е негова прва книга преведена на македонски јазик. 

Живее и работи во Панчево. 
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ТРОСКОТ 

 

Зошто погледот ти темнее додека 

поминуваш крај дивите рабови на просторот? 

Зошто имињата на растенијата ги заградуваш 

со бодликава жица од попатни 

пцости? Наскоро на една страна ќе легнат 

тие зелени тела, ќе светне тапото 

и истрошено сечило, во козјата 

уста ќе закрцка сеното на твојата 

небрежност. Зошто со бес го обземаш 

просторот, газиш по почвата викајќи, 

со ритмички удари ги протеруваш птиците 

во штетници, за полето со мокра прав 

да го прогласиш за градина, нас 

за соучесници. А, утре веќе  

нема да бидеш тука, ќе пропадне  

плодоредот, правилноста на 

леите, ќе подивеат питомите дрвја, 

овошките ќе прошетаат во сенки, ќе се  

испразни шталата на денот, ќе ме оставиш 

да мавтам со тапа коса, низ 

воздухот исполнет со густи инсекти, 

да се исечам самиот себе, соучесник 

на никој, излишен и буен, како    

троскотни билки. 
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Звонко Танески 

УДК 821.163.3-93-31:811.162.4’255.4(049.3) 

 

ДЕЛОТО ПРИЈАТЕЛИТЕ БОН И БОНА ОД ОЛИВЕРА НИКОЛОВА 

ВО СЛОВАЧКА (ИЛИ ЗА НЕКОИ СЛОВАЧКИ ТЕОРИСКИ СОГЛЕДБИ 

НА ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА) 

 

Појдовната и замислена намера на текстов е содржана во обидот за 

проблемска интерпретација на романот за деца Пријателите Бон и Бона (1974) 

од македонската писателка Оливера Николова. Студијата најпрво ќе се задржи 

врз рецепцијата на наведеното дело во словачкиот книжевно-културен простор, 

а потоа и ќе ги апострофира неговите вредности промислувајќи го него преку 

некои избрани гледишта произлезени од книжевно-теорискиот апарат на 

словачката книжевна наука, која во поглед на методолошкото освојување на 

постулатите на литературата за деца има долга и богата традиција. Се надеваме 

дека нашиот аналитички поглед (проследен од словачка книжевно-теориска 

перспектива) врз делото Пријателите Бон и Бона од познатата македонска 

писателка О. Николова ќе придонесе барем во раширувањето на оптиките, на 

просудбите и на критичките вреднувања на ова дело во домашните, но наедно и 

во меѓународните книжевно-научни кругови. 

Словачкиот превод на Пријателите Бон и Бона е објавен во издавачката 

куќа Обзор во Нови Сад во 1978 година по првична иницијатива на словачката 

културна заедница од Војводина, која благодарение на својот активен 

ентузијазам во последните неколку децении на дваесеттиот век направи голем и 

неспорен влог во презентацијата на македонската литература во словачки 

контекст1
43. Но, клучната заслуга за одличниот превод на книгата од Оливера 

Николова ја има, всушност, Јан Јанкович - еден од најплодните и најнеуморните 

преведувачи и афирматори на македонската литература на словачко тло. Добар 

препејувач на ракатката стихови пак што се, исто така, составен дел од ова 

прозно остварување, е поетот Јан Штрасер, додека илустрациите се дело на 

Карол Ондреичка. Во тој домен, треба да се признае фактот дека и словачките 

графички решенија на Ондреичка се речиси подеднакво инспиративни, убедливи 

и успешни, како и илустрациите на Бисерка Перовска во македонското 

оригинално издание – и како такви несомнено придонесуваат за задржување и 

продлабочување на вниманието на читателите при читањето на книгата. 

      По излегувањето од печат на словачкото издание на Пријателите Бон и 

Бона од О. Николова се објавија во книжевната периодика на словачки јазик и 

првите позитивни огласи и рецензии за нејзиното дело – на пр. рецензијата на 

Катарина Кривакова (во списанието Vzlet, Год. 10, бр. 2, 1979, стр. 21) или на 

Јурај Тушиак (во Nový život, Год. 31, бр. 2, 1979, стр. 188-190), за набрзо потоа 

да се појави текст од Оливера Николова и во читанките по мајчин јазик за 

учениците од словачка народност во Војводина (Види: NIKOLOVA, Olivera: Ako 

rastie vlasť. In: ČIPKÁR, Andrej – KARDELISOVÁ, Mária:  Vynálezca detských 

snov – Čítanka pre 3. ročník základnej výchovy a vzdelávania - stvrté, pozmenené 

                                                 
1

43 Подетално види: TANESKI, Zvonko: Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. Bratislava: 

Juga, 2009. 
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vydanie. Nový Sad: Ústav pre vydávanie učebníc, 1980, s. 87-88). Впрочем, за 

прилично нагласениот интерес за делото од Николова сведочи и фактот што 

делото Пријателите Бон и Бона претставуваше воопшто - втора книга за деца од 

македонски автор која беше преведена на словачки јазик (по Белото циганче од 

Видое Подгорец во 1970 година, во превод на Марија Топољска, која доживеа и 

свое второ издание во 1986 година), па затоа може да се каже дека таа 

претставуваше и своевиден поттик за подотворање на вратите за поголема 

застапеност на македонската детска книга во словачката, но и во блиската чешка 

средина. Така, се појавија подоцна на словачки јазик и македонски автори за 

деца во неколку словачки книжевни антологии, но и цели книжни изданија: 

Волшебното самарче од Ванчо Николески (во превод на Јозеф Валихора, 1986), 

Патуваме, патуваме од Киро Донев (во превод на Мирослав Демак, 1989) и 

Летувалците од Славино од Александар Поповски (во превод на Јан Јанкович, 

1990). По распаѓањето на чехословачката федерација (1993) пак, Оливера 

Николова доби и два книжни преводи на чешки јазик, кои беа објавени во Брно. 

Во 1995 година беше таму објавена нејзината прва, но мошне прочуена и култна 

книга за деца Зоки Поки, а во 2008 година и тројниот роман (за возрасни) - 

Вежби за Ибн Пајко. 

 Како што веќе соопштивме, словачкото книжевно-научно и теориско 

искуство во реципирањето на детската литература е доста богато, аналитичко и 

континуално - погледнато хронолошки и сразмерно во еден подолг временски 

период на опстојување. Критичкото регистрирање на творештвото за деца и 

младина во Словачка датира уште од крајот на првата половина на дваесеттиот 

век. Интензитетот во научното проследување на детската литература се 

зголемил по 1948 година, кога започнал и вистинскиот развој во проучувањата 

на детската литература, кои можат да се поделат во две етапи: „во периодот на 

педесеттите години се отвораа организациските и персоналните бази на 

истражувањето, а помалку или повеќе емпириски и врз основа на издавачката 

практика се согледуваше проблематиката на развојот на детската литература и 

со неа споените теориски прашања; од почетокот на шеесеттите години пак 

може веќе да се зборува за институционална, организациска и персонална 

обезбеденост во истражувањата на детската литература, која доживеа брз 

напредок и во теориско-методолошката област. Квалитативно, двете клучни 

етапи ги разграничува првата половина на шеесеттите години кога се објавуваат 

првите монографии за дотогашните искуства со творештвото и рецепцијата на 

литературата за деца, а тогаш се иницираат и нови методолошки пристапи“2
44. 

Паралелно со формирањето на модерната детска литература во Словачка се 

формирала и првата генерација на професионални литерарни научници кои 

систематски ја рефлектираат во своите научни дела ваквата сфера од 

книжевното творештво. На активностите на истражувачите-основоположници - 

Златко Клатик (1922-1990) и Јан Полиак (1929-1977), но и на Павол Петрус, 

Ленка Дединска, Рудо Мориц и Лидија Кисељова се надоврзале помладите – 

Ондреј Слиацки и Хенрих Пифко, чија работа се поврзува со покренувањето на 

                                                 
2

44 STANISLAVOVÁ, Zuzana – MARČOK, Viliam: Vznik a premeny modernej literatúry pre deti a mládež 

(Literárna veda o literatúre pre deti a mládež). In:  Dejiny slovenskej literatúry III – Cesty slovenskej 

literatúry druhou polovicou XX. storočia (Ed. Viliam Marčok a kolektív). Bratislava: Literárne 

informačné centrum, 2004, s. 375. 
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списанието Златен мај (1956-1992), како и со ангажманите во редакцијата на 

издавачката куќа Млади лета (од 1956 година) во Братислава. Оваа издавачка 

куќа при своите проекти ги вклучуваше редовно и научниците од Институтот   

за литература при Словачката академија на науките во Братислава, како и 

професорите и предавачите на факултетите во Нитра, Трнава, Банска Бистрица и 

Прешов. Поголемиот дел од тие институции, со текот на времето, станаа агилни, 

интердисциплинарни и специјализирани центри за истражување на феноменот 

на детската литература и се активни сé до денес. За означување на естетскиот 

принцип на творештвото на постарите генерации словачки писатели за деца, на 

пример, најпрво заживеа поимот на нитрианската школа - „детски аспект“ 

(Франтишек Мико, Јан Копал), па на тој начин, постепено и целата нивна 

генерација го доби називот „генерација на детскиот аспект“ (О. Слиацки). 

Надминувањето на изолираноста и на периферноста во проучувањето на 

детската литература во споредба со другите литерарни видови доби на 

интензитет во првата половина на шеесеттите години, кога феноменот на 

детската литература станал интересен и за реномираните научници од областа 

на литературата за возрасни: Станислав Шматлак, Јулиус Ноге, Бохуслав Ковач 

и др. Во седумдесеттите години, по заслуга на споменатата нитрианска школа, 

се продлабочува истражувањето на детската литература и се појавуваат нови 

профилирани специјалисти во таа област: Вилијам Оберт, Ева Витезова, Марија 

Валентова, Ева Тучна, Марта Жилкова итн. Во братиславскиот научен центар се 

етаблираат со свои трудови посветени на детската литература - Хенрих Пифко, 

Станислав Шматлак, Јулис Ноге, Златко Клатик и Бохуслав Ковач; потоа во 

Трнава (Јан Седлак), во Банска Бистрица (Милан Јурчо) и во Прешов (Зузана 

Станиславова, а делумно и Вера Жемберова)... 

  Ако си дозволиме да се повикаме на неколку книжевно-научни искуства 

на словачките академски проследувачи на феноменот на детската литература, 

можеме да констатираме дека романот за деца Пријателите Бон и Бона од 

македонската авторка Оливера Николова претставува складно и квалитетно  

дело во кое авторката не само што ги востоличува туку и ги освежува 

спротивставените посоки на ликовите. Македонската писателка не само што 

спонтано проникнува во психолошките походи на главниот детски лик – 

девојчето Јана, туку проникнува и во „психологијата“ на нејзините пријатели 

Бон и Бона (изведени од бонбона); се задлабочува во нивната „оживена 

индивидуализација“ врз која од самиот почеток е поставен, бездруго, и 

комичниот елемент на целата приказна: ...ни две ни три, туку – цин, цин, и врз 

нејзината дланка, наместо бонбоната, и застанаа две малечки човечиња. / Еј, 

како во приказна! / - Добар ден, - рекоа тие во еден глас и се поклонија божем се 

во кралски дворец. – Добар ден, - одвај одговори Јана. Мошне се зачуди и се 

уплаши. / - Јас сум Бон, - рече едниот, - не грижи се, девојче. Бон значи – добар, 

а тоа е многу важно и треба да се запомни. Без тоа не одиме понатаму... // - А 

јас сум Бона, - рече таа. – Бона, девојче, значи... Што значеше, Бон? / - Тоа 

значи гение. / - Вистина? – Бона се искикоте. – Сé досега не знаев. Девојче, ова 

мора да го запомниш? Тоа е исто толку особено важно. И без тоа не одиме 

понатаму. Така ли, Бон? / - Така, - рече Бон, - така. Ајде сега отстапи! (стр. 

101, 103).345 На ваков начин и започнуваат непредвидливите, но возбудливи 

                                                 
3

45 Со оглед на тоа што текстов е наменет, во прв ред, за македонската читателска публика – 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 175 

авантури што ги преживува Јана со помош и со посредништво на Бон и Бона (а, 

со неа и нејзините родители, сосетката - тетка Цаца, милиционерот и останатите 

протагонисти), затоа што Бон и Бона поседуваат тајни рамно 101. Еден, нула, 

еден, исто и отспреди и одзади. Разбирате? Е, сега повелете! (стр. 125). 

Приказната, всушност, не е толку заснована врз акциите, колку што е заснована 

врз ситуациите – восприемени како малечки детски чуда и восклици, небаре 

заврзани во чувствителната меморија на девојчето Јана кое се наоѓа во фазата на 

растење. Затоа, не се ни толку важни настаните (предадени во одделни поглавја 

во романот), колку што се важни чувствата и претставите, кои тие ги 

предизвикуваат кај главниот лик, а во солиден обем и во неговата околина. 

Авторката, во таа смисла, си поигрува со мотивот и со постепеното созревање на 

ликот. Умее да се персонализира и успева да се инфилтрира во секој свој лик 

при што будно ги набљудува и ги развива настаните, но внесува и емоции во 

смислата на таквите настани. Тоа ќе рече дека и во ова дело на О. Николова се 

забележува „зближување на авторскиот творечки субјект со субјектот на детскиот 

перципиент... станува збор за претстава и копнеж за добивање на многу едноставно 

решение при сложеното слевање на двата погледи, т.е. многу едноставна 

реализација на неверојатно сложеното симбиотичко подвојување на аголот на 

гледање на детото со оној на веќе возрасниот“4
46. Затоа, моделирањето на 

прозната слика за аголот на гледање на главниот лик – девојчето Јана - го содржи 

во себе и стремежот за развивање на нов агол на гледање (смената на погледот 

со промената на возраста) што значи дека двата погледи, генерално, не се 

ставени во позиција на потполна, силна конфликтност, но за сметка на тоа, пак, 

самиот лик на девојчето Јана прераснува во носител на тоталната смисла и 

порака на романот (без разлика на тоа што мајката и таткото на Јана се, на 

пример, рамноправни учесници во приказната, која, на крајот на краиштата, е 

смислено конципирана и ефективно реализирана). Улогата на сентиментот, 

сепак, не се повишува овде на рамниште на определувачка енергија во 

структурирањето и движењето на приказната за девојчето Јана кое многу сакаше 

бонбони, без разлика на експлицитното предупредување во воведот на романот: 

Но, еден ден, девојчето Јана забележа дека бонбоната што ја лиже не е како 

дотогашните. / И, за среќа! / Зашто, ако не го забележеше тоа, и оваа 

приказна немаше да започне (стр. 97). 

 Авторската фантазија во Пријателите Бон и Бона се движи слободно 

дури и во неочекуваните асоцијативни споеви и во прилично брзите премини во 

текстот, кога Бон и Бона успеваат да спојат многу далечни нешта. Таквата 

фантазија и елементите на чудесното (како во случајот со обрачот низ кој се 

                                                                                                                                 
цитатите од делото на Николова не ги предаваме во преводот на словачки јазик, туку во 

оригиналот – на македонски јазик. Притоа го користиме изданието: НИКОЛОВА, Оливера: 

Тајната на жолтото куферче; Пријателите Бон и Бона (илустрации Бисерка Перовска). Скопје: 

Мисла, 1986. За книгата Пријателите Бон и Бона, Оливера Николова ја освои и наградата на РТВ 

Скопје и Струшките вечери на поезијата во 1975 година, а македонската книжевна критика ја 

толкува оваа книга како „роман-приказна што побудува еднакво интересирање и кај возрасните, и 

кај децата. Мошне инвентивно компонирана, со мноштво оригинални опсервации, таа е 

антиконвенционална, зашто е ослободена од стандардни и стереотипни кажувања, зашто е плод на 

една богата креативна имагинација... оваа книга на О. Н. стои на самиот врв на современото 

македонско творештво за деца (Ѓорѓи Арсовски)“. Види повеќе: Портрет – Оливера Николова 

(Критиката за Оливера Николова). Во: Синтези, Скопје, бр. 12, 2008, стр. 26.  
446 TUČNÁ, Eva: Marginálie o literatúre pre deti. Nitra: FF UKF, 2000, s. 17. 
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станува невидлив или случајот со елката што оди) се евидентни и во игрите со 

зборови (на пр. Рејкјавик – градот во Исланд, ама воедно, кај Николова, и име на 

шапката, а подоцна и на гулабот од сосетката Цаца), кои претставуваат 

соодветно избран креативен принцип што го отсликува имплицитно и процесот 

на самото созревање, растење). Таквиот принцип, се разбира, е секогаш точно 

подреден на зацртаниот план на главната идеја на приказната. Понатаму, друг 

механизам на детската диоптрија на гледање на светот во ова дело е и сонот. 

Затоа, Јана ги прашува Бон и Бона: - Дали... дали има тајна и за соништата? / - 

Се разбира дека има, - рекоа заедно и Бон и Бона, и воздивнаа како за излишни 

работи (стр. 159). Сонот е весела игра, слична на илјадниците детски игри, во 

која сé се прелева и се слева во една разновидна целост. Сонувачкиот и 

фантазирачкиот поглед на субјектот – олицетворен во малото девојче Јана го 

надминува тука рационалниот и логичен пристап на веќе возрасната Јана, која ја 

„растура реалноста“ и го обновува единството на светот во првичниот облик од 

специфичниот агол на гледање на некогашното дете Јана. Таквата насоченост е 

оправдена и поддржана во споменот сфатен како изборен маневар во чија 

целина се поврзува само суштинското или она што во меморијата на Јана се 

зарило најинтензивно. Тоа се „првите и последните тајни“, кои се најчесто 

оживеани преку реминисценциите на детството и имаат носталгичен набој: 

децата растат, а Бон а Бона остануваат малечки. Колку што децата повеќе 

растат, толку Бон и Бона изгледаат помалечки. Така разликата меѓу нив сé 

повеќе и повеќе се зголемува, и еден ден... еден ден тие ќе бидат толку 

оддалечени едни од други, што не ќе умеат ништо да си кажат. Ќе останат да 

се помнат тајните што заеднички ги откривале (стр. 223). Но, Јана притоа не 

заборава ниту на храброста што и ја влеале Бон и Бона уште при нивната прва 

појава и ја научиле да гледа поубаво околу себе, да размислува и никогаш да не 

се чувствува осамено. Затоа, на самиот крај кога малечката Јана стана голема 

Јана, а потоа стана и мајка на едно малечко девојче признава: - Да, мила моја, 

да... никогаш повеќе нема да дозволам да бидеш осамена. Кажи им го тоа на 

твоите пријатели Бон и Бона, и... поздрави ги од мене. / Нејзиното девојче 

отрча среќно. / А големата Јана си ја стави раката на срце. Тука беа нејзините 

Бон и Бона. / Цел живот ги носеше во себе (стр. 229). Сето тоа нé доведува до 

констатацијата дека Оливера Николова во Пријателите Бон и Бона не создала 

авторска имитација на детска игра, туку им пружила на читателите жива, убедлива 

врска меѓу возрасниот и детето (возрасната Јана го содржи некогашното дете 

Јана, а во нејзиното дете, пак, се содржи идниот возрасен). Аналогијата во 

врската помеѓу возрасниот и детето лежи во заемната поврзаност на реалното и 

на фикциското ниво. Авторката така прецизно ја проектира целата фиктивна 

приказна, во суштина, врз основата на природната (а не на стилизираната) 

детска имагинативност. 

 Ако го земеме пак предвид ставот на Самуел Болдоцки дека „во 

современата книжевна теорија и критика се вреднуваат високо токму оние дела 

за деца во кои авторите достигнале хармонија меѓу аспектите предодредени за 

детето со оние предодредени за возрасните и во кои на детето се смета како на 

вистински читателски субјект – партнер во книжевната игра“5
47, тогаш делото 

Пријателите Бон и Бона од О. Николова е едно од нив, бидејќи тука таквата 

                                                 
5

47 BOLDOCKÝ, Samuel: Podnetnosť literatúry. Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996, s. 142. 
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хармонија не е значајна само во делот на авторскиот елемент на книжевната 

комуникација, туку и во елементот на реципиентот, затоа што, како што е 

познато, успешните дела за деца знаат често да ги заинтересираат и возрасните 

читатели со оглед на тоа што се, во значајна мера, приспособени и на нивниот 

читателски пристап кон нив. Затоа, сумаризирачки може да се напомене дека 

елаборираниот роман за деца од Николова ги инкорпорира во себе следниве 

концепти: 

 

1. востановена партнерска врска на авторката со детскиот реципиент и 

хармонија помеѓу детскиот аспект и аспектот на возрасните (тетка Цаца, 

мајката Јана), 

2. разновидност и шареноликост на теми и мотиви (Рејкјавик, елка, 

роденденско цвеќе, обрач низ кој се станува невидлив...), 

3. непринудна и природна дидактичност (да се прави добро, да се помага, 

до крајната поука да се дојде преку сопственото логично просудување и 

искуство), 

4. игривост, ефективни поенти, хумористични и весели моменти (летечката 

торта, милиционерот...) и 

5. истенчено чувство за детската душа и за потребите на детскиот свет. 

 

Крстопатот меѓу детството и возрасноста кај Оливера Николова претставува 

понекогаш и небезбедно место, „раскрсница на чести непријатности“, но воедно 

и место преку кое може да се помине безбедно ако меѓу децата и возрасните 

владее разбирање и хармонија; ако се познаваат себеси и другите во вистинскиот 

облик, без илузии и без преголема сентименталност. Тогаш крстопатите на 

растењето и на созревањето претставуваат безбедно исходиште за понатамошниот 

живот. Дотолку повеќе, во Пријателите Бон и Бона се забележува и т. н. 

„натежнување на чувствителноста над приказната, зголемен акцент на карактерот 

и на функционалноста на внатрешните конфликти во споредба со подоследното 

преферирање на улогата на надворешните настани во формирањето на 

карактерната страна на ликот на девојчето“6
48. Во таа смисла, ликот на Јана во 

романот на Николова е образец за среќно и безгрижно детство, каде на преден 

план е презентиран типот на активно, настојчиво, ослободено дете што живее во 

кругот на современото семејство, во кругот на училиштето и на општествените 

реалии – каде што може да ги истакне својата храброст и копнежот за спознавање 

на светот, но и барањето за позитивни човечки односи. Партнерскиот однос на 

авторката кон светот на девојчето Јана е очигледен, пред сé, во моделирањето на 

животната реалност во која реализацијата и решавањето на двостраните врски 

меѓу возрасните и детето се ориентирани врз психолошкиот профил на детето 

односно врз неговите почетни, развивачки и крајни состојби. Девојчето Јана 

размислува, согледува, трезвено ја перципира својата ситуација, сака да живее 

среќно, да биде храбра, да не се чувствува осамено, да биде вклопена во 

атмосферата типична за своето детство, па затоа и негодува, малку и подлажува, 

но „во интерес на нештото, на зацртаната цел“. Ликовите на возрасните (мајката, 

таткото, кројачот...) се во споредба со неа небаре само силуети над кои девојчето 

се издигнува со помош на своето богато инстинктивно (одбранбено) чувство за 

                                                 
648 OBERT, Viliam: Výchovné tendencie detskej literatúry. Nitra: UKF, 1999, s. 48. 
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рамнотежа и за избалансираност на животните шанси во епицентарот на 

животот. Поголемиот број на позитивни морални црти е на нејзина страна – од 

конфронтацијата на двата морални пола Јана излегува дури и малку „пријатно 

изненадена“, но со апсолвирано животно познание: - Простете ми, тато и 

мамо, Бон и Бона навистина не постојат. Многу се радувам што ќе си имаме 

братче и сестриче. О, ама ќе биде весело! Никогаш повеќе нема да сум сама... // 

Нејзиното срце одеднаш олесне, се развесели и зачрчори. Пријателите никогаш 

не се забораваат. Каде и да се, оние што ги сакаме ги чуваме секогаш во нас... / 

Таа, одеднаш среќна, си ги замисли Бон и Бона во прегратките на некое малечко 

и осамено девојче, кое си го нема копчето на своето елече (стр. 220, 227-228). 

Возрасната Јана, значи, сфаќа што значи пријателството, во што сé тоа го 

задолжува човека и која е цената што треба да се плати за созревањето, за 

растењето, за возрасноста. Затоа, детскиот аспект на Јана може да се протолкува 

како ориентација врз детето со акцент на перспективата за возрасноста во 

самото детско видување, во детското спознавање и во доживувањето на светот 

или, со други зборови - со акцент на единството на детското и возрасното. Во 

партнерската врска на детското и возрасното се комплементаризира, впрочем, и 

целата уметничката порака на детскиот аспект. 

Временската контракција комбинирана и со временската инверзија на 

приказната ја сигнализира обврзувачката улога на настанатата промена и 

заштитеноста од можен конфликт што е најмногу видлива во пресвртот на 

животната ситуација на самата хероина: Јана се насмевна. Колку беше убаво 

што сé ќе почне од почеток и што сé ќе продолжи... / Поминаа оттогаш многу, 

многу години. / Малечката Јана стана голема Јана, а потоа стана и мајка на 

едно малечко девојче (стр. 228). Следствено на тоа станува природно што 

ваквиот тип текстови е композициски позатворен, но со прилично речити 

наслови на поглавјата (Копче за храброст, Обрач, Цвеќе за мама, Најсаканата 

Јана, Како да се биде добар, Што е премногу, Тајната сто и прва...), кои врз 

основата на романот ги забодуваат стожерните точки на дејството, а со тоа и ја 

олеснуваат рецепцијата на пообемната романескна целина. Затоа, и во случајот 

со девојчето Јана во Пријателите Бон и Бона „преовладува концепцијата на 

самосвесен, животоспособен, интелигентен детски јунак, способен за самостојно 

и активно освојување на светот околу себе. Таквата активност станува доволен 

извор за раскажувачкиот конфликт во кој возрасните ко-актери, по правило, 

имаат детензивна улога“7
49. Полемиката на детскиот свет со забревтаниот, но и 

поудобен и порамнодушен свет на возрасните се трансформира во инстинктивна 

одбрана во самиот однос кон него. Полемиката се води во името на потребата од 

искрен интерес и од човечка топлина во заемните врски, а тоа е ситуацијата каде 

што возрасната Јана, на крајот, станува длабоко свесна за напнатата зрелост на 

својата личност (јас – не јас): Таа многу си го сакаше своето девојче, одеше на 

работа, брзаше и работеше, мислејќи постојано на своето девојче, и веруваше 

дека сé е во ред. / Но еден ден, нејзиното девојче и рече: / - Мамо, моите 

пријатели Бон и Бона велат дека малечките девојчиња не смеат никогаш да се 

чувствуваат осамени. // Таа со насолзени очи го прегрна своето девојче и рече: / 

- Да, мила моја, да... никогаш повеќе нема да дозволам да бидеш осамена. Кажи 

                                                 
749 STANISLAVOVÁ, Zuzana: Príbehová próza pre najmenších. In: Žánrové aspekty textu literatúry pre 

deti a mládež. Bratislava: Mladé letá, 1991, s. 90. 
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им го тоа на твоите пријатели Бон и Бона, и... поздрави ги од мене (стр. 228-

229). Таквата последица на крајот од романот е, всушност, исполнет резултат на 

максимата од авторката за „светот на девојчињата“ од самииот почеток на 

романот: Што им е тешко на девојчињата на овој гооолем свет! Срцето 

мораат да си го стегаат, солзите да си ги голтаат, рацете да си ги кршат, и 

никому да не кажат. Ако кажат – не би биле повеќе девојчиња, туку баби – 

тужибаби. Зар е тоа право? (стр. 100-101). „Девојчинството“ сака да биде 

спокојно по секоја цена, а мора да биде задоволно и во утробата на својата 

чувствителност, па затоа и сака по секоја цена да се слее со хармонијата оти 

израснато е од претставата дека чувството како највисока вредност, како регулатор 

на човечките врски, ги покрива во својата апсолутност сите останати врски.  

Ако се повикаме уште и на теориските премиси на Јан Копал, тогаш за 

ликот на Јана во Пријателите Бон и Бона од Оливера Николова може да се 

дополни и тоа дека „во детскиот аспект се појавува раздвоеноста во возраста 

како контаминација на детското и возрасното. Детското е видено и вреднувано 

преку погледот на возрасниот, а возрасноста преку погледот на детското. Станува 

збор за димензионално присуство на обете компоненти во детскиот аспект, а во 

контекстот на експонирањето на едната или на другата компонента и за 

процесуалност или за типолошки промени во текстот“8
50. Возрасниот партнер 

(мајката Јана) пристапува кон детското (нејзиното девојче) со интенција на 

разбирање, со интенција за договор со детското – при што во дијалошкиот акт ја 

евоцира иницијативата на детското за да го пренасочи приматот на својата 

призма на возрасен и да не ја укотвува истата во примат-позиција, туку да ја 

стави неа зад потребите и барањата на детското. Тоа се чини дека е неопходно, 

бидејќи детето ја претпочита игривоста, конкретноста, сликовитоста, фантастичноста, 

персонифицираните, антропоморфизирани, хиперболизирани или анимирани 

ликови од природниот и од технчкиот свет кои со своето суштествување се 

воздигнуваат во општи симболи на моралната и на вредносната скала на 

човечкото општество. Детето побрзо ги учи нештата и појавите изразени преку 

контрастот, па затоа и повеќе му одговара игривата, динамична форма на 

нештата отоколку онаа статичната и стереотипната што е посвојствена за 

возрасните. Во таа насока, според наше убедување, треба високо да се оцени 

потегот на писателката Оливера Николова која ја срушила педагошката авторска 

надмоќ над детскиот јунак и му дала шанса на детскиот субјект да се претстави 

како комплетно човечко битие. Притоа, Николова не пишува за нешта кои се 

едноставно проследени или копирани од животот на детето, туку создава дело со 

творечка фантазија кое заслужува интензивна творечка сосредоточеност и од 

страна на читателот. 
Во согласност со сите горенаведени особености на делото Пријателите 

Бон и Бонаи од О. Николова може со право да се заклучи дека добрата 
литература за деца издвојува простор токму за чувствителното и карактерно 
растење и созревање, па го пренесува така и читателот од брегот на детството до 
брегот на возрасните. Во тоа лежи и нејзиното послание – да му се помогне на 
младиот човек во сложениот процес на себеспознавање и да му покаже дека во 
тој процес тој не е сам. Притоа, и хумористичните ситуации се појавуваат 
најчесто при промените на реалното во фиктивно и обратно. Преку хумористичната 

                                                 
850 KOPÁL, Ján: Próza a poézia pre mládež (Teória / poetológia). Nitra: Enigma, 1997, s. 21. 
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постапка му се отвора на читателот за проверка и мерата на нивната веродостојност. 
Погледот на младиот човек низ (за него) прагматично увеличеното стакло на 
возрасните претставува, најпосле, и ефект на забрзување на растењето. 
Благодарение на таквите естетски квалитети (кои посегаат оттаде границите на 
конвенционалното во поглед на отстапувањето на повеќе простор за детскиот 
субјект, како и во поглед на неговото соживување во процесот на читањето на 
детската книга), делото на О. Николова постојано го плени и го задржува будно 
вниманието на голем број домашни и странски читатели и љубители на детската 
литература. 
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Васил Тоциновски 

УДК 929Петкович, А.Д. 

 

КОНЗУЛОТ АНДРЕЈА Д. ПЕТКОВИЧ И 

БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВСКОТО ВОСТАНИЕ 

 

Конзулот Андреја Д. Петкович не бил затворен во својот кабинет туку 

секојдневно работните обврски поздразбирале непосредни контакти, средби и 

разговори со луѓето, со бележити оппштественици, политичари, стопанственици 

и дипломати, со познати личности од културата и уметноста, учествувајќи во 

многубројни хумани акции и организирајќи гостувања на руски уметници: 

народниот хор на Димитриј Славјански, познатата певица Џаксон, хорот на Надин 

Славјански и други. Работа и резултати кои го одбележале како човек со посебен 

углед и почит среде пошироката општествена јавност и меѓу граѓаните на Риека. 

Како илустрација наведуваме еден пример: риечкиот гувернер Зицу на 14 април 

1890 година, во 18.30 часот, организирал свечена вечера на која биле поканети 

многу видни и значајни личности, странски претставници во градот, а меѓу нив 

посебно место и значење му било дадено на Петкович. (Lukežić. 2005: 48). 

Македонскиот просветител и руски конзул во себе ги имал вродено мудроста и 

дарбата да се биде меѓу луѓето, непосредно да се види и запознае другиот и другото 

со кои можел потоа да се остварува како автор и како дипломат меѓународно 

почитуван, успешен и одликуван. Руското Министерство за надворешни работи 

тоа најдобро го аргументира/потврдува кога му доверува значајни и ризични 

задачи од поширокиот балкански простор во кои руската улога и интереси живо 

се преплетуваат и се борат за предности на меѓународен план. Меѓу тие обврски 

било и прашањето за Босанско-Херцеговското востание што со години речиси 

секојдневно го следел и запишувал во извештаите до Министерството, па 

текстов претставува своевидно продолжение на нашиот труд Од дипломатската 

дејност на Андреја Д. Петкович. Се задржуваме на неколку поточно три текста/ 

извештаи од 1876 година. 

Првиот извештај во горниот лев агол од листот ги содржи податоците: 

Број 21/6 / Неговата екселенција/ Н. К. Гирсу/ Фиуме, 17 март 1876 година. Конзулот 

се обраќа до неговото  височество Николај Карлович. Како што веќе го известил 

неколку десетици илјади Турски Словени прогонувани и тероризирани од Турците 

пребегале на австриска територија. Во тие жестоки пресметки босанските и 

херцеговските имигранти го загубиле и она минимално што го имале, а посебно 

погубно за нивната егзистенција било одземањето на малкуто добиток кои им 

помагал да преживеат. Доселени во граничните области попусто чекале некакво 

задоволително/благопријатно решение за нивната судбина. Прогонувани и никаде 

добредојдени австриските власти нивните имиња и презимиња ги запишувале во 

посебни списоци. Исто така го евидентирале бројот на говедата третирани како 

оптоварување за државата, па царинските служби побрзале веднаш да ја 

наплатат давачката/данок за стоката. По уводот Андреја Д. Петкович создава 

тажна и трогателна приказна за судбината на прогонетите. Нараторот – дипломат 

просторот за испис му го отстапува на раскажувачот – писател. Голем дел од 

овие имигранти, добитокот што го сочуваа од грабливоста на Турците кои ги 

прогонуваа, потоа беа приморани да го продаваат делумно и скоро за ништо, 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 182 

бидејќи немаше со што да го хранат, нешто за храна, па остатокот им го 

дадоа на локалните земјоделци со верба да ги задржат добро познатите повеќе 

или помалку секако неисплатливи услови со надеж оти ќе се јави можност 

наскоро да се вратат дома и да го понесат со себе овој добиток. Страдањата 

немаат крај во време и простор исполнет со насилство и крвопролевање во кои 

се откорнува традицијата на еден народ и се пеплосуваат неговите домашни 

огништа. Во меѓувреме, не се познати мотивите, додава Петкович, зашто 

финансиската управа неочекувано, одеднаш им наредила на локалните власти 

целосно да ги земат/соберат царинските давачки од босанските имигранти за 

добитокот кој го имале. Во некои места ваквите наредби веќе биле реализирани, 

и како што било познато некои од имигрантите биле принудени да го продадат и 

последниот добиток на аукција за да можат да ги платат давачките. Ваквата 

финансиска мерка како што и се очекувало, оставила мачен впечаток и страв на 

домородното население кое се обединило во обраќањето за заштита од оваа 

крајно уништувачка наредба за нив, до првиот човек на поранешната воена 

граница генерал Барон Молинари. 

Редовите кои го исполнуваат продолжението на извештајот се аргументи 

на грдата реалност исполнета со политика и политиканство, корупција и 

интриганство, лага и лицемерие. Според информациите кои ги имал Петкович, 

запишува оти специјалниот пратеник на босанските имигранти во областа 

Банско, пред некој ден дошол во Загреб и имал средба со Молинари. Притоа му 

го предал барањето да се укине собирањето увозни давачки за добитокот што го 

консумирале во храна зашто не можеле да го прехранат или го имале како 

единствен имот со надеж за враќање во татковината. Молинари ветил дека брзо 

ќе го препрати нивното барање до Министерството за финансии во Пешта и во 

очекување на резултат од неговото посредување издал наредба до царинските 

власти да биде укината наплатата на царинските давачки од босанските 

имигранти за добитокот кој го имале. Конзулот луцидно го запишува својот 

заклучок: Мора да се претпостави дека унгарската влада од која зависат 

финанските работи на Тројното кралство, ќе го земе во предвид ова барање на 

босанските имигранти и нивната исклучителна позиција и нема да сака да го 

изврши точното исполнување на нејзината горенаведена наредба па конечно да 

ги уништи овие несреќни жртви во политички околности. Друга вистина нема. 

Таа била и останала елементарно/возвишено правило на мислење и однесување 

на Андреја Д. Петкович кој и самиот припаѓал на народ кој постојано бил под 

ропство, распарчуван и прогонуван од туѓите интереси и пропаганди, вечно 

војувајќи за изборување на сопствените национални и социјални права и 

слободи. (Писмо, бр. 5).  

Десетина дена по овој документ можеме да го проследиме извештајот: 

Бр. 25/9 / Неговата екселениција/ Н. К. Гирсу/ Фиуме, 26 март 1876 година. 

Обраќањето на конзулот Петкович е до неговото височество Николај Карлович. 

Текстот во себе го обединува Петкович како човек, автор и дипломат. Во првиот 

пасус внимателното читање ја открива поетиката во која секој збор и мисла 

треба да бидат пропрочитувани и протолкувани со дипломаските мисла и смисла 

кои во своите наличја нудат поинакви информации, пораки и поуки извлечени 

од првиот контакт со нив. Почетните зборови во исто време имаат суштинско 

значење. Австриските власти во Далмација во соработка со турските претставници, 

а делумно и со помош на Црна Гора вложувале максимални напори да ги убедат 
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Херцеговците не да се помират, туку да бидат задоволни со предлозите кои биле 

направени во белешката на грофот Андраси, да го предадат оружјето што би 

било добредојдено и единствено можно решение за смирување на целосно 

руинираниот регион. Во исто време нагласено како бесмисла, апсурд и парадокс 

враќањето таму на десетици илјади имигранти кои веќе цела година биле грижа 

и голем/нерешлив проблем за локалната самоуправа и за меѓународната добротворна 

организација се отворил процесот за нивно примање/враќање во Босна. Оттаму 

катадневно стигнувале вести за многубројни насилства врз христијанското 

население од страна на Турците. Тоа е првата, додека втората страна има 

поинаква содржина или нуди друга реалност. Никнувале нови востанички 

одреди кои воделе крвави битки со турските сили и она што е особено битно 

победници или како што пишува Петкович биле востаниците. И додава оти 

вчера добил телеграма од Шишек во која го известувал оти востанието се 

проширило на целиот округ Бихаќ покрај реката Уна и поранешната воена 

граница. Станува збор за сатира во која мотивот на авторот е да го одрази 

сопствениот став спрема одредени личности и група/категорија луѓе или цела 

општествена група. Што и да обработува или поточно било за што да пишува, 

авторовиот мотив секогаш има општествен карактер. Разновидната содржина во 

извештајот на конзулот суптилно ги исмејува и осудува карактерите на луѓето 

или општествените недостатоци. И едното и другото се стожерни содржини во 

текстот. 

Во вториот пасус Андреја Д. Петкович почнува со сопствениот заклучок 

оти сите тие вести разбирливо не можеле, а да немаат влијание врз расположението 

на херцеговските лидери. Тие и без тоа, сè уште се надевале на отворената 

вооружена моќ на Србија и Црна Гора и без да ја изгубат вербата во можноста за 

целосно ослободување на Босна и Херцеговина од Турција. Затоа не биле согласни 

да ја прекинат борбата што ја започнале. На другата страна, пак е нагласено тоа 

исто време, локалното словенско население кое и натаму сочувствувало со 

каузата на бунтовниците се радувало на секоја вест за неуспешните преговори со 

побунетите и на сите можни начини и со секакви средства ги охрабрувале да ја 

продлжат борбата со Турците сѐ додека не биде постигнато целосно ослободување 

или вистинска автономија. Во текстот/извештај неговиот потписник ги жигосува 

моралните недостатоци на човекот и на општеството: егоизмот, алчноста, 

корупцијата, лицемерството, надуеноста, паразитизмот, бирократијата и уште 

многу други негативни појави, состојби и манифестации. Оттука во текстот иако 

подзакриени или дипломатски присутни се иронијата, хиперболата, алегоријата 

(во исто време). Хиперболизирањето во комична смисла кај консументот на 

текстот создава непријатно чувство и отпор, гласно реагирање за нивно 

искоренување/уништување и изразување на вербата за спротивставување на 

етичкиот резултат (целосно ослободување, вистинска автономија). 

Третиот завршен пасус префинето го затвора кругот од теми и мотиви во 

кои конзулот Андреја Д. Петкович ги потврдува сопствените квалитети на дарба 

и знаење. Сега тука сите погледи повторно се свртени кон Србија и со 

трескава нетрпеливост чекаат изјава со една или друга смисла на 

кнежевската влада во врска со настаните што се случуваат во Босна и 

Херцеговина. Патем, во врска со задолжителниот внатрешен заем објавен во 

Србија, со оглед на воените подготовки, овде тие велат дека ќе може да се 

суди според успехот или неуспехот на овој доброволен заем, бидејќи воопшто 
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српскиот народ е искрен, барајќи од својот принц да замине со војска во Босна и 

да ги ослободи своите браќа од турското ропство. Доколку заемот биде 

покриен, тогаш, според локалните политичари ниту една дипломатија во 

светот не би можела да го спречи српскиот принц за војна. Ако, напротив, 

резултатот биде неповолен, тогаш не може да се зборува за специјална мисија 

на Србија на Балканскиот Полуостров, за воинственото расположение на 

српскиот народ и за нивната љубов кон Босанските и Херцеговските Словени. 

Општо земено, овој заем ќе послужи како мера за материјалната и моралната 

сила воопшто на српското кнежество. (Писмо, бр. 6). Состојбите предизвикуваат 

смеа зашто многу нешта попримиле форма на подигравка со трагичната судбина 

на другиот и другото. Се откриваат и истакнуваат противречностите меѓу 

човечкото и етичкото од една и нечовечкото и неморалното од друга страна. 

Затоа смеата што е премолчена, а прочитана во текстот/извештај е исполнета со 

гневност, горчливост, жолчност кои ги отвораат патиштата за искоренување, 

пеплосување, ублажување или корекција на недостатоците. Дали политиката и 

политиканството извлекле поука од Босанско-Херцеговското, познато и како 

Невесињско востание!? Македонскиот преродбеник Андреја Д. Петкович и во 

овој текст/записник со сатирата го поврзал пишаниот збор со животот и во 

времето на своето постоење и дејствување го зголемил/нагласил општественото 

место и значење на зборот. 

Сатирата како книжевен вид е посебно битна форма на лирското 

творештво. Како поет и преведувач ја практикувал и Петкович. Неговиот 

извештај од 26 март 1876 година, до руското Министерство за надворешни 

работи е извонреден пример на зададената тема. Случајности во животот нема и 

тоа одново ја наметнува дилемата зошто во двете децении дипломатска работа 

во Риека, засега нема податок за било каков книжевен резултат кој се наметнува 

во записниците за Босанско-Херцеговското востание. Тие нѐ потсетуваат на 

неговите стихотворби и трите препеви на басните на Иван Крилов (Вранја в 

паунови пера, Младо дрвце, Сочинитељ и разбојник). Пишувајќи за басните 

констатиравме дека станува збор за лични творби на Петкович, на што упатува и 

забелешката кон првата басна оти ја составил тој. Имено земени се темите и 

мотивите од рускиот баснописец и создаени се нови стихови кои кореспондираат 

со потребите и карактерот на македонските читатели. Кога се објавени 

преведениве басни ученикот А. Петкович ја посетува гимназијата во Одеса и 

тој очигледно поседува сатирична жица зашто поттикнат и од актуелните 

настани, тој станува против неучените владици и во тоа време го печати 

боцкавиот текст Глас од далека землја (да се в. нашиов прилог Сатиричната 

статија на Андреја Петкович и нејзиниот полемичен одговор). Во тој период 

актуелна е кукушката унија (латинството) и доаѓањето на Партенија 

Зографски за прв словенски владика, ноември 1859 година. Извонреден начин 

избрал Андреја Петкович за упатување острица до првиот човек на 

унијатството на Бугарија – Драган Цанков преку алегориската форма – басната. 

Таа има универзална, секогашна поука, но ете ја погодила мошне точно и 

жестоко и задачата што ја налагал денот. (Тушевски. 2000: 297). За 

сатиричната статија Глас од далечна землја и за истоимената стихотворба како 

дел од карактерот на Андреја Д. Петкович пишуваат Харалампие Поленаковиќ и 

Александар Спасов. Нова потврда на темата од овие страници се и записниците 

на дипломатот за трагедијата и хаосот на Босанско-Херцеговското востание на 
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кои им кумувале или со јазикот на сатирата стратегиите и интересите на 

големите сили и на балканските држави. 

Боите, мирисите и вкусовите во провокативната статија и истоимената 

песна за гласот од далечната земја присутни се и во дипломатските извештаи на 

Петкович. Спротивставените страни како историска позиција уверливо се одразени 

во мигот кога старицата на словенскиот владика му го дава елементарниот 

егзистенцијален сад и воздишката се огласила како крик: Милиј боже, милиј/ И 

вси небесни сили!/ За ова ли се молихме,/ Оваква ли радост чекахме!/ И Г’рци ни 

Владици мачеха,/ Но не тепсии зимаха./ Ово ли је Б’лгарин владика,/ Кој ни чини 

мака толика,/ По добро ја оште сто години,/ Ако сме на мака наречени,/ Да 

имаме владици Г’рци,/ Него ли овакви Б’лгари в’лци. Ропството што го 

наметнуваат големите сили ја испишуваат/создаваат историјата на судбината 

ширум светот на понижените, гладни и несреќни народи кои се борат за гол 

живот. Околу нив се лаги и лицемерие, измами и интриги, убиства и предавства. 

Зарем сите луѓе не го дишат истиот воздух, не ги грее ли едно сонце и нели ги 

милува единствено жедуваниот ветар. Зошто секој нема право да го каже своето 

име, вера и надеж за подобра иднина, да ги има сопствените национални и 

социјални права и слободи, да ги досонува соништата и копнежите кои 

дотекуваат од неговата душа, да им се насладува на иднината и убавината. Тоа 

се само дел од дилемите и траумите на малите луѓе од сите страни на светот кои 

потајно/скришум копнежите ги носат во мислата оти иде нов силно светнат ден 

како избавување од дното на пеколот. Тој пекол низ аргументи и коментари е 

испишан и во третиот извештај (Број 11/43 / Неговата екселенција/ Н. К. Гирсу/ 

Фиуме, 12 јуни 1876 година) на конзулот Андреја Д. Петкович.  

Во обраќањето до Неговото височество Николај Карлович забележува 

оти како што му е познато огромна маса христијани како резултат на бунтот во 

турските провинции ги напуштиле своите домови и бегајќи од турското 

прогонување побарале засолниште во Србија и во Црна Гора. Нивниот број бил 

околу триесет илјади луѓе. Многумина од нив кои имале добиток и друг имот од 

тамошните луѓе под одредени услови земале мали парцели да одгледуваат 

житарици и зеленчук со кои би преживеале и во очекување на можноста што 

поскоро да се вратат во своите домашни огништа. Така не би биле повеќе грижа 

за локалните власти и населението, и секако би ги сочувале сопствените 

достоинство и чест да не живеат од милоста и сожалувањата на другите. Оние 

пак кои ги имале само своите раце, желбата и спремноста да заработат парче леб 

за себе и за своите семејства, а немаат ништо повеќе, станале работници, 

најбројни биле во пиланите и сонувале за брзо враќање дома. За жал враќање 

како да нема, та копнежот се престорил пустина. Нема кој да го слушне 

плачењето и молитвите на прогонетите, утешен збор и помош од никаде, ситиот 

не му верувал на гладниот. Состојбите во Босна и Херцеговина со ништо не ги 

смирувале ниту ветувале доверба во ветувањата на турската влада, па оттука 

сите предупредувања на австро-унгарските власти да се вратат во својата 

татковина, како и заканувањата за укинување на малиот додаток, помош од 

државната каса, па дури и присилното отстранување од земјата, биле 

категорично одбиени. Јасно и гласно имигрантите говореле оти поарно би 

умреле од глад на територијата во Австрија, отколку повторно да бидат 

измачувани и жртви на турскиот фанатизам и да ја доживеат судбината на 

жртвите од Поповско Поле. Петкович веќе познатите нешта тенденциозно како 
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да ги повторува и тие се аргументи за незаинтесираноста на големите сили        

за народните страдања што ги донело Невесињското востание, вистина за 

лицемерието и лагата на големите сили кои ги штитат само своите интереси, и 

оти никој не бара и не сака решение за судбината на имигрантите. 

Тоа биле позициите на босанскиот народ населен на поранешната воена 

граница и до неодамна делумно и во Славонија. Пишувајќи за тој трнлив пат 

Петкович точно запишува оти прокудените ќе останат сами. Независно што 

востанието некое време имало прилично сериозни размери, па и покрај строгата 

контрола на австро-унгарските погранични власти, на луѓето кои ја преминувале 

границата и им се приклучувале сѐ повеќе и повеќе востаници/бунтовници. Не 

бил спречен ниту тајниот транспорт на оружје и друг воен материјал од 

Австрија во Босна. Тоа ја принудило австро-унгарската влада да преземе нов 

притисок врз населението и луѓето да ги натера да се вратат во својата 

татковина. Очекувањата биле да се смират состојбите во регионот. Тенденциозно 

се повторуваат исти бројки, случки, настани, писма и договори кои според нас 

ги покажуваат/потврдуваат не само пасивноста и незаинтересираноста, туку и 

пред сѐ незнаењето и немоќта на големите сили кои единствено знаеле да 

мудруваат и да смислуваат нови интриги. Сатирата на Андреја Д. Петкович 

никого не поштедува, па таа/таквата дипломатија на македонскиот преродбеник 

и денеска е видлива и реална. При крајот на извештајот доминираат одредени 

нови податоци кои состојбата прецизно ја одмеруваат во намерите и целите на 

диктатурата. Независно како се именува, секоја политика е диктатура и тој 

систем ја одржува на власт и ја храни нејзината моќ/сила. За да бидат остварени 

намерите на иселување или поточно уништување, имигрантите биле поделени 

во неколку групи од по четири до шест илјди луѓе и таа операција требало да 

биде завршена во последните денови на месец јуни. Оваа неочекувана и крајно 

уништувачка наредба за староседелците била уште погрда и измамничка 

манифестација на политиканство. 

Сатиричноста на Андреја Д. Петкович доаѓа до полн израз во завршните 

редови на извештајот. Како што забележавме порано тој го користи народносното/ 

усно кажување кое покажува/поучува оти кучињата лајат ама карванот си оди. 

Се откриваат детали, или поточно пикантерии, од веќе познати случки како 

апсурд и парадокс на човековата и општествена етика и естетика. Како одговор 

на овие мерки имигрантите испратиле специјална делегација до баронот 

Молинари со петиција да ги остават да чекаат до конечната одлука за 

судбината на нивната татковина на сегашните места на привремената 

населба, каде веќе успеале да добијат одредено вработување и средства за 

живот. Пред да биде спуштена завесата драмскиот автор Петкович ја сумира 

бесмислата на црната драма во неколку комични слики. Пред неколку дена 

делегацијата навистина пристигнала во Загреб, но не успеала да го најде, токму 

така, не го нашла генералот Молинари. Претходниот ден тој заминал во Виена, 

тој ист (не)човек чиј предлог, како што велат, а тоа е споменатата мерка, морал 

да го напушти главниот град на Тројното кралство без да биде остварен/ 

постигнат посакуваниот резултат. Од вчера почнало преселувањето на 

староседелците што предизвикало големо незадоволство и мрморење кај 

домородното и воопшто кај населeнието од целиот регион. (Писмо, бр. 7). 

Текстот Конзулот Андреја Д. Петкович и Босанско-Херцеговското 

востание претставува продолжение или поточно дополнување на страниците од 
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нашиот труд Од дипломатската дејност на Андреја Д. Петкович. Неговите 

извештаи испраќани од Риека до руското Министерство за надворешни работи 

на една од најдраматичните епизоди од втората половина на деветнаесеттиот век 

позната и како Невесињско востание, беа повод да се покренат повеќе прашања 

и недоумици од општествената и творечка дејност за кои науката има скромни 

сознанија. Текстовите се работна обврска како документ за секојдневните 

драматични настани на востаниците/бунтовниците кои под тиранијата и 

жестоките прогонувања на турските воени сили се имигранти за кои никаде 

нема место и парче леб. Родните огиништа биле пеплосани, добитокот и земјата 

како нивна егзистенција се одземени, понижени откорнатици кои живеат 

единствено со/за сонот што поскоро да се вратат на своите домови во 

татковината. Влегувањето на големите сили во тој воен конфликт уште повеќе 

ги влошиле состојбите. Се создал магичен круг во кој немало ни почеток ни крај 

на човековите страдања, а уште помалку било какво праведно решение. Борбата 

за извојување на сопствените национални и социјални права и слободи прераснала 

во крвава пресметка на која не се гледал крајот. Петкович одговорно ги 

извршувал своите дипломатски обврски кои од досегашните истражувања и 

сознанија претпоставуваме дека се обемен, интересен и оригинален материјал од 

мемоарско-публицистички карактер. На прсти можат да се набројат творечките 

резултати на Петкович, што беше мотив повеќе извештаите да ги предложиме не 

само како историска фактографија, туку низ поетиката да укажеме на 

коресподенција, на автохтона епистоларија во која се откриваат/спознаваат 

душата, мислата, етиката и естетиката на бележитиот македонски преродбеник. 

Нашата тенденција беше и останува натамошната потрага по резултати од 

одговорноста пред пишаниот збор на Петкович, верувајќи дека некое време 

барем малку ќе можеме да го доближиме до делото што го остави како траен и 

возвишен аманет неговиот брат Константин Д. Петкович. 

Двата споменати текста за Андреја Д. Петкович го заокружуваат нашиот 

интерес за животните и творечки врвици со нови податоци именувани како 

Страници од приказните за Константин и Андреја Д. Петкович. Тие доаѓаат 

како продолжение и подлабоко навлегување во периодот од две децении 

дипломатска работа на помладиот Петкович во Риека. Станува збор за страници 

со кои можеме да кажеме оти дотогаш неговата непозната биографија се 

заокружува во пристојна целина која прецизно го слика домот и семејството, 

животот и разгранувањето на родовата лоза и традиции кои даваат можности за 

натамошни истражувања кои би го формирале профилот на македонскиот учен и 

автор, пред сѐ човек/родољубец кој постојано во мислите и срцето живеел со 

татковината и копнеел/сонувал за нејзината среќна иднина. Со тие идеи и идеали 

оставил трајни траги кои се наша должност да се откријат, протолкуваат и 

разгласат. Да не се заборават, оти тоа ќе е грев што не се простува. 

Животот и делото на Андреја Д. Петкович не се доволно истражени и 

затоа тешко е да се  дефинира неговиот однос кон македонството. Во неговиот 

животопис се преплетени сите противречности, недоумици, недозбирања и идеи 

на книжевниот деветнаесети век што станале неминовна судбина и 

карактеристика на македонските проредбеници. Далеку од татковината се 

поставувала дистанца која градела сопствена мера што била разултат на искрени 

патриотски чувства кон својот народ и простор на коренот. Неговиот потпис 

Башиноселец, покрај името и презимето, не е само формална назнака, туку е 
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одраз на родољубие и припадност. Поставената природна дистанца и на 

истражувачот му дава други и поинакви можности за расудување и заклучоци. 

Се повикуваме за припомош до познатиот хрватски македонист Горан Калоѓера. 

Неговиот полемичен текст (песна) Глас од далечна земја, укажува на личност 

која вистински сочувствувала со страдањата на својот народ и нудела некои 

решенија како таа катастрофа да се подобри. Однароден родољуб тоа не би го 

правел никогаш, туку би уживал во привилегиите на својата положба и би 

останал надвор од допирот со својата земја. (се мисли за Петкович како човек 

со руски пасош и висока дипломатска положба, б.м.) Разбирливо е дека човек со 

неговата положба и статус не можел поенергично да застане покрај својот 

народ, меѓутоа сето она што го направил неспорно укажува на личност која не 

го прекинала контактот со Македонија. За науката за македонски јазик, секако 

дека е штета што тој и неговиот брат не се впуштиле подлабоко во 

филолошките размислувања за посебностите на македонските говори. И покрај 

тоа, она што го оставиле зад себе е неспорен знак дека како линвисти ги 

забележале важните елементи кои укажувале на специфичноста и разликите 

на македонските говори од бугарскиот јазик. Андреја Петкович бил еден од 

светоносците на идејата за начинот како да се нормира македонскиот 

книжевен јазик. Самиот тој факт го прави несомнен следбеник на третиот, 

македонскиот пат. (Калоѓера. 2014: 252). Наведениот фрагмент од пишувањата 

на Калоѓера се потврда повеќе за нашите проследувања и разбирања за животот 

и делото на Андреја Д. Петкович во точното одредување на поимот трет пат што 

ја подразбира македонистичката опција. Тоа е патот по кој чекориме, одамна 

покажан и изграден од нашите претходници професори и книжевни историчари. 

Знаеме оти тоа е долг и макотрпен пат за изодување, но и можност за 

самосовладување и помирување, поточно дефинирање на противречностите. 

 

Литература: 
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Писмо бр. 5. AVPR, f. Главна архива, V-A2, 1876, досие 1039, ул. 19-21. 

Писмо бр. 6. AVPR, f. Главна архива, 1876, V-A2, досие 1039. ул. 28-29. 
Писмо бр. 7, AVPR, f. Главна архива, 1876, V-A2, досие 1039. ул. 34-37. 
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СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 191 

 

ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА, ЗОРАН ПЕЈКОВСКИ, 

 ПАНДЕ МАНОЈЛОВ, ВЕСНА МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА И КИРЕ 

НЕДЕЛКОВСКИ - ДОБИТНИЦИ НА ЗНАЧАЈНИ КНИЖЕВНИ НАГРАДИ 

УДК 821.163.3:[82:06.05(049.3) 

 

ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА - НАГРАДА „АЦО ШОПОВ“ (2021 Г.),  

МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНА АВАНГАРДА ВО 2020 , ABDUVALI QUTBIDDIN 

(УЗБЕКИСТАН, 2020), СВЕТСКАТА НАГРАДА PREMIO MONDIALE "TULLIOLA- 

RENATO FILIPPELLI" (XXVII ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ, ИТАЛИЈА, РИМ, 2021), 

"CITY OF GALATEO-ANTONIO DE FERRARIS" (VIII ИЗДАНИЕ, ИТАЛИЈА, РИМ, 2021) 
Писателката Даниела Андоновска-Трајковска е добитник на највисокото 

признание за поезија што го доделува Друштвото на писателите на Македонија, 
наградата „Ацо Шопов“ за најдобра поетска книга објавена во 2020, а наградата 
за која одлучуваше жири во состав: Борче Панов (претседател), Снежана 
Стојчевска и Љубинка Донева, ѝ беше доделена во февруари 2021 година. 
„Математичка поезија“ од писателката Даниела Андоновска-Трајковска е 
дефинитивно нешто ново во македонската современа поезија по поетскиот манир 
кој протежира една особена и необична точка на перцепцијата на поетскиот 
флуид, создавајќи еден лирски јазик во јазикот на математиката. Лирските 
мотиви се остварени низ една повеќеслојна поетска структура со математички 
признаци кои ја раскажуваат бескрајната приказна на човекот. Даниела Андоновска- 
Трајковска со вешт и едноставен поетски јазик анимира геометриски форми за 
да ги прикаже човечките слабости и доблести, т.е дека денес се живее само на 
една права и дека најчесто луѓето денес се темиња на триаголник кој цел живот 
се обидува да си ја задржи формата, дека времето е круг, а луѓето заточеници на 
своите остри агли, но таа ни ја предочува и нашата вистинска природа и ни ја 
покажува и линијата на животот и сфаќаме дека сме отсечки кои се продолжуваат 
на двата краја, дека рамнокракиот триаголник станува дом, а цел живот градиме 
прави агли по кои тече нашето време... Овој лирски математички  јазик е стегнат 
и поливалентен и на еден необичен начин ни ја враќа суштината на животот, 
посочувајќи на современите контексти во кои човекот ја скинал папочната врвка 
со природата, посветувајќи си го животот на факти и бројки кои спротивно на 
очекувањето не придонесуваат за негов развој, туку за негово отуѓување и 
обезличување. „Математичка поезија“ ни зборува за животот во кој единствена 
константа, наспроти хаосот, е хармонијата на елементите кои го градат овој свет 
и се подредуваат по системот на Фибоначиевата низа и Божествената 
пропорција што создаваат музика и поезија. Поетесата Даниела Андоновска-
Трајковска во „Математичка поезија“ никогаш не ја покажува страната во која е 
содржано премолченото, страната со зборовите коишто ни лебдат над глава како 
облачиња над дробната црта или над куќата без гласни жици,  но затоа пак 
одеднаш ни кажува за сите нешта кои не сакаме да ни ги одземат.“ – беше 
истакнато во образложението за наградата. 

Андоновска-Трајковска ја доби и наградата Македонска книжевна 
авангарда во 2020 година што ја доделува Фондацијата за културна и научна 
афирмација и презентација Македонија резент од Скопје за поетската книга 
„Куќа на контрасти“ (Скопје; Матица, 2019) за која во образложението беше 
беше истакнато: „Станува збор за женско писмо со многу семантика, мудрости и 
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значења. Нејзините песни се нетипични и некласични. Авторката експериментира 
со формите, но и содржините на песните. Нејзината поезија изобилува со слики, 
симболи и метафори.“ 

Во 2020/2021 година, Даниела Андоновска-Трајковска доби и две значајни 
меѓународни награди во силна конкуренција и тоа: книжевната награда Abduvali 
Qutbiddin во Узбекистан во 2020 меѓу вкупно 5 наградени поети од светот за кои 
одлучуваа  судии од Узбекистан, САД, Турција и Виетнам; светската награда за 
поезија Premio Mondiale "Tulliola- Renato Filippelli" на 27-мото издание на 
меѓународниот фестивал во 2021 година за поетската книга „Електронска крв“ 
(претходно наградена со „Караманов“ 2019) во Рим за која одлучуваше меѓународно 
жири со судии од Италија, Турција, Саудиска Арабија, Србија, Перу, Германија 
и Индија и наградата "City of Galateo-Antonio De Ferraris" на осмото издание на 
фестивалот (Рим, 2021), исто така со меѓународно жири. 
 

ЗОРАН ПЕЈКОВСКИ - НАГРАДА „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“, „АНТЕВ ЗЛАТНИК“ И 

„ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ“ (2020 Г.) 
Писателот Зоран Пејковски е добитник на наградата „Ванчо Николески“ 

која ја доделува Друштвото на писателите на Македонија за најдобра книга за 
деца објавена во претходната 2019 година. Пејковски наградата ја освои за пиесата 
за деца а за доделувањето на наградата одлучуваше “, Мали детски разговори„

и  комисија во состав: Љерка Тот Наумова (претседател), Панде Манојлов (член)
Горјан Петревски (член). Наградата му беше врачена на свеченост во 
просториите на ДПМ, на 13 февруари 2020 г. при што комисијата го истакна 
следното: „ Станува збор за пиеса во четири чина, жанр кој досега можеби не е 
(или е најмалку) застапуван при доделувањето на оваа награда. Сторијата е 
современа и прикладна за сценска изведба и ќе предизвика одглас на „малата 
детска сцена“, кај најмладите, но и кај возрасните... Изразот е чист и современ, 
ликовите се живи и впечатливи, пораките упатени кон детето се ненаметливи и 
спонтани, мудро предупредувачки и насушни... Дијалозите, што ги подразбираат 
репликите во пиесата, прозни или поетски (особено стихуваните), оставаат 
посебен впечаток, давајќи му живост на дејството и весела игра на сцената. Тие 
се топли и лирски обоени, впечатливи сцени, со современ израз, и се очекува да 
ги освои веселите детски сцени.“ („Стожер“, бр. 134 (1/2020), стр.5) 

На 10 септември 2020 година на меѓународната манифестација „Празник 
на липите“ во ДПМ, Пејковски ја добива и наградата за најдобра песна на 
манифестацијата за песната „Сончевата страна на сенките“. Во образложението 
на жири комисијата е наведено дека наградената песна на Пејковски е „еден вид 
поетска посвета на „Празникот на липите“, во која поетот Зоран Пејковски го 
варира неспокојниот, непостојаниот и истовремено трепетен животен миг преку 
моќните лирски реминисценции низ кои ја развива идејата за значењето на 
сеќавањата. Во песната тие ароматично прозвучуваат во манир на „подмладени 
спомени“ што ја разведруваат насмевката преку асоцијативни флешови на 
доживеани искуства. Овие асоцијации, споделени низ сегмент од живописот на 
поетот преку разоткривањето на (интимниот) свет, на природата, на битието, во 
нивната поврзаност ја изразува сеприсутноста на радоста во сеќавањето, на 
меланхолијата, копнежот и болката, сплотени низ хармонични вибрации на 
стихот збогатен со имагинациска флуидна интуитивност. Исказот е лирски 
сугестивен и хармоничен, напати спокоен и мирен, но и згуснато сензитивен, 
метафоричен, со посредство на кој се гради привидно спокојно дејствие, но 
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истовремено пронижано со интензивната емоција на поетот со која воведува 
динамична експликација на сликите и симболите. Липовите лисја, што ги оживуваат 
подмладените развигорени спомени, ја откриваат сончевата страна на сенките, 
кои хармонично вибрираат низ лирско-елегиска дикција. Во песната се согледува 
суптилноста на авторот во разоткривање на есенцијалните слоеви на сопственото 
искуство, на доживеаните мигови низ трепетот и проблесокот на асоцијациите.“ 

За збирката песни „Остров во окото“ Пејковски ја понесе наградата 
„Антев златник“ која му беше доделена на 13 септември 2020 г. во рамките на 
Меѓународната манифестација „Анте Поповски -Антево перо“ која се организира 
во чест на творештвото на бардот на современата македонска поезија Анте 
Поповски. Во образложението на жири комисијата се вели: „Поезијата на Зоран 
Пејковски, можеби од сите пристигнати ракописи најмногу потсетува на 
темелната поетска опсесија на Анте Поповски: прапочетокот, праматеријата и 
прамакедониумот. Тоа е густа, архетипска поезија за Македонија како синоним 
за источник на писмото, меморијата и цивилизацијата. Станува збор за оформен 
поет кој е константа на нашата поетска реч...“ 

 
ПАНДЕ МАНОЈЛОВ - НАГРАДА „АЦО ШОПОВ“ (2020 Г.) 

На писателот Панде Манојлов на 13 февруари 2020 година му беше 
врачена наградата „Ацо Шопов“ во просториите на Друштвото на писателите на 
Македонија. Оваа награда е највисоко поетско годишно признание што го 
доделува Друштвото на писателите на Македонија за најдобра книга поезија 
објавена во претходната година. 

Манојлов наградата ја освои за неговата поетска збирка „Јужни реки“, а 
за доделувањето на наградата одлучуваше комисија во состав: Паскал Гилевски 
(претседател), Михаил Ренџов (член) и Иван Антоновски (член).  

Во образложението на комисијата, меѓу другото е наведено дека оваа 
книга „најверојатно претставува естетски највредното досегашно книжевно дело 
на Манојлов. Верен на нему својствениот метонимски код, тој создал книжевно 
дело што се одликува со редок, искрен лиризам, присутен од првата до 
последната страница, без изразени амплитуди во естетското рамниште на кое се 
наоѓаат седумдесет и четирите песни. Во оваа книга, како впрочем и во 
претходните негови објави, Манојлов не се обидува да оствари стилски 
експерименти, туку да се придржува до традиционалното пеење со кое го 
искажува своето поетско Јас и ги пренесува своите поетски слики, визии и 
пораки. Песните се дијалог со сегашноста, како и простор за претставување на 
авторовата оптика на согледување актуелни збиднувања во нашата средина и 
медиум преку кој се упатуваат критики и се искажува револт и бунт... Овој пат 
тој успева сето свое творечко искуство да го артикулира во книга во која и 
болот, и крикот, и гневот ги преобразува во чиста поетска мисла и идеја 
отелотворена во искрени лирски текстови.“ („Стожер“, бр. 134 (1/2020), стр.4-5) 
 

ВЕСНА МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА - НАГРАДА „КНИЖЕВЕН КРУГ ЗА 

КРИТИКА“ (2020 Г.) 
Писателката Весна Мундишевска-Велјановска е добитничка на наградата 

„Книжевен круг“ за книжевна критика на конкурсот распишан од Битолскиот 
книжевен круг за 2020 година. Наградата ѝ беше доделена на X-та меѓународна 
манифестација „Битолски книжевни паметења“ која се одржа во НУУБ „Св. 
Климент Охридски“ – Битола на 31 октомври и 1 ноември 2020 г. 
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Книгата „Профили“ содржи два циклуси насловени како „Согледби“ и 
„Вглед“. Првиот циклус содржи согледби за книги поезија, раскази, книжевни 
критики и студии издадени во периодот од 2018 до 2020 г., додека вториот 
циклус „Вглед“ содржи текстови кои се однесуваат на поетското творештво на 
авторката на оваа книга, но кои истовремено се и нејзини видувања за поезијата, 
пишувањето и зборот. 

Во рамките на манифестацијата беше организирана и промоција на 
наградената книга, а во излагањето писателот Зоран Пејковски, кој е и рецензент 
на книгата истакна: „Писателката Весна Мундишевска-Велјановска, има вешта 
стилска изразеност во изборот на елементарните естетски и вредносни ориентации 
кон кои е втемелен стремежот за длабока перцепција на читателот… Таа умее  
да го наметне уметничкото чувство и моќта на зборот во поетичноста и на 
нејзиниот критички сензибилитет прикажувајќи ги и нејзините концептуални 
книжевно-критички артефакти, со сопствената поетика како бесценета вредност, 
која нè води до една амалгамска потреба на критичното опсервативно искажување. 
Затоа може да се рече дека книжевните-критички опсервации на Весна 
Мундишевска-Велјановска, претставуваат нота бене што во преносна смисла на 
зборот може да се рече дека тие не можат да се заборават затоа што одекнуваат 
моќно, доминантно, стилски изедначено, па дури и амброзивно… Таа постојано 
е окупирана, меѓу другото и со филозофско-естетските видувања, кои секогаш 
ги втемелува во книжевно-критичната визуелизација што само по себе на 
читателите им овозможува да навлезат длабоко во авторовите мисли. На тој 
начин, со оваа своја нова книга ни покажа како може да се биде и креативен 
творец, па дури и на поетиката на книжевната критика.“ 
 

КИРЕ НЕДЕЛКОВСКИ - НАГРАДА „КНИЖЕВЕН КРУГ ЗА ПОЕЗИЈА“ (2020 Г.) 
Писателот Кире Неделковски е добитник на наградата „Книжевен круг“ 

за поезија на конкурсот распишан од Битолскиот книжевен круг за 2020 година. 
Наградата му беше доделена на Десетттата меѓународна манифестација „Битолски 
книжевни паметења“ која се одржа во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола 
на 31 октомври и 1 ноември 2020 г. 

Во рамките на манифестацијата беше организирана и промоција на 
наградената книга, а во излагањето д-р Славица Гаџова Свидерска, која е и 
рецензент на книгата истакна: „Поетската збирка Манастир од мисли на 
македонскиот поет Кире Неделковски е една од ретките во македонската поезија 
која се издвојува со својата сакрална, метафизичка и христијанска димензија. 
Оваа концептуална поетска книга која за свој доминантен симбол го има 
манастирот, како точка на поврзување на земното и оноземното, ја нагласува 
метафизичката вертикала кон вечноста, наспроти световната хоризонтала на 
смртноста и минливоста. Лирскиот субјект во поезијата на Неделковски има 
поглед кој постојано е насочен нагоре во својата потрага по апсолутното, 
односно кон вечниот живот во Бога. Во својата потрага кон вечното и 
бесконечното, лирскиот субјект гради свој „манастир од мисли“, метафора која 
се провлекува низ сите циклуси во збирката. …За лирскиот субјект на 
Неделковски, современиот свет и современиот живот се форми испразнети од 
значење и смисла, па затоа „манастирот од мисли“ е неговото духовно 
скривалиште да се избега од бесмислата на современиот живот, нудејќи му 
подготовка и прочистување за полнотијата на смислата на оноземниот живот.“ 
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Симонида Филипова-Китановска, акварел 
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Зора Русомарова 

УДК 821.133.1-1.09 

 

МАСЛИНОВАТА ГОРА 

Алфред де Вињи 

(1839 г.-1843 г.) 

 

  Збирката „Судбините“ во која Маслиновата Гора е седма по ред, е 

издадена посмртно од Луј Ратисбон во 1864 г. За разлика од претходната 

поезија, целата поезија во „Судбините“ е ремек-дело. Но, напишана меѓу 1839 г. 

и 1843 г., најпрво била објавена во La Revue de deux Mondes. Основната особина 

е мисловноста. Тој од сите романтичари е единствениот во права смисла на 

зборот мислител а не филозоф. Сепак, во неговото дело може да се најдат елементи 

на филозофски систем и да се извлечат општи заклуоци. Мислител чија основа е 

песимизмот, но кој не потклекнал пред него. 

 Како писател, Вињи е претходник во изразувањето со симболи и 

апстрактното изложување. Во однос на елаборацијата Вињи е класичар: во 

воздржаноста и умереноста, како и според речникот и според сликите. Романтичар 

по субјективност, по темите, по длабокиот немир и горчливото незадоволство и 

по јасно изразување. 

Оваа поема го изразува религиозниот немир кој сè повеќе и повеќе го 

обзема Вињи. Не може да се помири со судбината на игнорирање каде Бог ги 

остава луѓето во големи проблеми, особено прашањето на Злото и на 

Провидението. Поетот се осврнува на темите незнаење и сомнеж, кои ги 

сочинуваат страдањата на човечката состојба. Човекот, толку силен, толку 

интелигентен, толку образован како што е, никогаш нема да знае повеќе од мал 

дел од неговиот универзум. Затоа се сомнева. Тоа е медитација на човекот, сам 

пред неговите прашања, суштествена осаменост во која се наоѓа себеси поради 

недостаток на божјиот одговор. Вињи смета дека човекот мора да остане 

рамнодушен и да живее знаејќи дека малку знае, застапувајќи горделив 

карактер, за да не го изгуби лицето во ова горчило. Поемата носи силен печат на 

страдање и разочарување кои на поетот му ги донела саканата жена Мари 

Дорвал. Иако за изразување на личното е употребен симбол, временската 

близина на поетовото искуство ѝ дава посебна снага и жестокост на поемата. 

Поетот во неа ги казнува своите чувства кои се пред филозофот кој размислува 

за незнаењето и за сомнежот, како и за мизериите на човечката состојба.  

Ставот и мислата на Исус Христос се значајно искривени. Преовладува 

метафизички немир чија идејна основа е реченицата на св. Августин: Deus 

proprium filium non pepercit. (Бог сопствениот син не го поштедил.)  

Последната строфа Тишина, додадена во 1863 г., е последната точка на 

философијата на Вињи за овој проблем која не престана да го обзема. 

Преводот заради зачувување на значењето во некои стихови отстапува 

од александринец како и од римата.  

Дел од фуснотите и забелешките се преземени од изданието Alfred de 

Vigny, Les Destinées-poèmes philosophiques, choisis, présentés et annotés par 

Maurice Weiler, professeur agrégé de Première au lycée de Grenoble, Sorlot, 1943. 
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I 
 

1   Беше ноќ. Исус одеше сам,151 сличен 

     На умрен в свој покров во бело облечен; 

     Ученици под ридот сон ги надвива. 

     Низ маслини, кобен ветер што ги свива, 

5   Исус оди со голем чекор, трепти ко нив; 

     Тажен до смрт2
52, поглед темен и мрачно сив, 

     Спуштено чело, на руво раце вкрст вие 

     Како ноќен крадец што краде3
53 и крие; 

     Ги знае карпите подобро од прав пат 

10 Запира во крај Гетсиманија познат. 

     На колена, со чело в земја паѓа тој; 

     Потем гледа небо и моли, „Татко Мој!“ 

     - Сводот е црн, од Бог нема одговори. 

     Станува вчуден, со големи чекори 

     Оди, гали маслини што трептат. Од глава 

     Му тече бавна и ладна пот крвава. 

     Отстапува, слегува, вика со ужас4
54

 : 

     „Не би молеле и бдееле како јас !“ 

     Но, длабок сон ги надви апостолите. 

20 Петар со глас на учител е глув ко сите. 

     Син Човечки се качува бавно след ; 

     Ко египетски пастир в небо со поглед 

     Далʻ во некоја ѕвезда не блеска Ангел. 

     Но, црн облак се шири ко вдовичин вел, 

     А набори опкружуваат пустина. 

     Исус, се сеќаваше низ што помина 

     През триесет и три лета, пак човек5
55 е, 

     Стисок од страв смртно срце ќе надвие. 

     Му пристуде. Напразно викна три пати: 

30 „Татко Мој!“- Ветрот сам на негов глас врати. 

     Падна на песок седнат, и, в мака од век, 

     Имал човечка мисла за свет и човек. 

     - Земјата се стресе, штом на Спасителот  

     Сети бреме кој падна пред Создателот. 
 

II 
 

     Исус молеше: „О Татко, да живеам дај! 

     Пред заден збор6
56 моја книга не затворај! 

 

                                                 
1

51 Самиот Вињи ги означил референците за оваа поема: Евангелието на Свети Матеј, XXVI-36; 
Свети Лука, XXII-39; Свети Јован, XVIII-1; Свети Марко, XIV-32.  
2

52 Библија, Марко 14:34 „Мојата душа е нажалена до смрт; останете тука и бдејте!“ им рече 
Исус на своите ученици. 
3

53 Заб. на Вињи: Veniam ad te tanquam fur. Откровението на светиот апостол Јован Богослов, III, 3. 
4

54 Детал кој не се сретнува во Библијата. 
5

55 Се одлучи за човечката природа  и ја почувствува човечката болка пред тајната на страдањето и 
на смртта. (сп. ст.32) 
6

56 Пред заден збор: пред моето учење да биде целосно. 
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     Не сети ли свет и родот што со моја 

     Плот страда и трепери во рака твоја ? 

     Земјата се плаши сама да вдовува 

40 Кога умира тој кој нова7
57 реч кажува; 

     И што збор в нејзини суви гради влета 

     Низ моја зината уста да излета. 

     Но, тој збор е толку чист, со толку сласт бил, 

     Како смртното семејство да го опил 

     Со една капка живот8
58 и со божество, 

     Дури ги ширев рацете, реков : „Братство9
59.“ 

 

     - Татко, ох! ако мој мачен долг10
60 исполнив  

     Ако под лицето на мудрец Бог го скрив, 

     Со човечката жртва цена11
61 заменив, 

50 Како дар за душите12
62 тела разменив 

     Со замена сегде предмети со симбол13
63, 

     Со збор борба14
64, ко богатство со обол15

65, 

     Црвени млазој крв - рујни млазој вино, 

     Членови на плот - бел леб без квас16
66 ; Имено, 

55 Ако расеков времиња надве, ропското 

     И слободното17
67 ; - да измијам минато,    

     Со крв од плот што страда и крај ќе го свие : 

     Да пролееме полу идност да измие18
68! 

     Татко ослободителу! Половина  

60 Пролеј од таа крв на љубов, невина, 

     Врз овие што ќе дојдат да откријат : 

     „Се допушта сите19
69 невин да убијат.20

70“ 

     Знаеме ќе се јават, после векови, 
 

     Упорни владари пред лажни умови2171  

                                                 
7

57 Евангелието ја означува добрата вест, новост. Радосна в. ст. 46. 
8

58 Со една капка живот: станува збор за духовниот живот. 
9

59 Братство: За Вињи, суштинското во христијанското откритие е потврдата дека сите луѓе се браќа, 

поинаку кажано законот на Љубовта. В. Св Јован, XIII, 34, XV, 12. Сп. „Сакајте се еден со друг.“ 
10

60 Мојата мисија. 
11

61 „Ако ја заменив вредноста на жртвата што ја прават луѓето.“ Ова се прецизира во следниот стих: 

со крвната жртва Исус го заменил моралното искупување. 
12

62 Дарот на живите жртви се заменува со дар на човечките искушенија. 
13

63 На пример, во Евхаристијата, лебот и виното се симбол на телото и на крвта на Исус Христос. 

(в. ст.53-54.) Материјалните пројави вредат само како духовна умисла во иднина. 
14

64 Со збор борба: зборот на Господ кој ја заповеда љубовта и молосрдието го заменил со употребата на 

силата. 
15

65 Обол: споменот на кутрата вдовица Исус Христос го претпочита повеќе од дарот на богатиот (Марко, XII,41). 
16

66 Алузија на Благодарноста (Евхаристијата) во католичката црква и молитва за благодарност. 
17

67 И слободното; и, поемата Судбините, в. ст. 22-45. Судбините, стр. 148. 
18

68 Да се искупи човештвото што доаѓа, да се растури незнаењето, како што ќе го означи продолжението.  
19

69 Во општ интерес. Вињи често протестирал против Ж. Де Местр (J. De Miastre) за реверзибилноста 

на страдањето. 
20

70 Алузија на идеите на Ж. Де Местр за замената на покајничките страдања. Вињи веќе ги нападнал со 

презир во Стело (погл. XXXII). 
21  Сп. Нов завет, Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните, 11, „13. Оти таквите 
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65 Кои дух на секој народ ќе поматат 

     И лажна смисла на мој откуп ќе дадат22
72. 

     - Оф! велам уште оти веќе реч моја 

     Се врти в отров в парабола секоја; 

     Тргни тој нечист пехар23
73 пече повеќе  

70 Од жолч, ил пелин, ил води вморе, веќе. 

     Венецот трнов, бичеви што ќе следат, 

     Копје вмои гради, клинци в раце не вредат, 

     Цел крст кој се крева и ме очекува, 

     Ништо, мој Татко, ох! што ме заплашува! 

75 - Штом Боговите24
74 во светови ќе слезат, 

     Треба сал длабоки траги да остават, 

     Ако стапнав на овој нецелосен25
75 свет,  

     Чие јачкање ме викаше без здив клет, 

     Да оставев два Ангели таму сега 

80 Кому род човечки ќе бакнеше трага, 

     Среќна Сигурност и Надеж доверлива 

     Кои во рај шетаат26
76 со смеа жива.  

     Но, ќе ја напуштам, таа земја страдна, 

     Само што ja крена таа наметка јадна, 

85 Што витка в набори, скрбно, кобно легло, 

     Што на еден крај држи Сомнеж, на друг Зло27
77.  

 

     Зло и Сомнеж! Со еден збор, прав ќе ги сторам28
78. 13 

     Сте ги предвиделе, да ве ослободам, 

     Ги допуштивте.29
79 – Ова е обвинување  

90 Што тежи од секаде на создавање30
80 ! 

     На негов пуст гроб Лазар да го станеме. 

     Голема тајна на мртви да симнеме, 

     На тоа што видел помен да се врши ; 

     Да говори31
81. –Што трае, што мора да сврши32

82, 

                                                                                                                                 
се лажни апостоли, лукави работници, кои се преобразуваат во Христови апостоли.“ Фр.: Le 

Bible, Le nouveau Testament, Corinthiens,  chapitre 11, 13 „Car tels faux Apôtres sont des ouvriers 

trompeurs, qui se déguisent en Apôtres de Christ.“ 
22

72 Всушност теолозите веруваат дека Исус прострадал предвидувајќи го искривувањето на неговата 

доктрина за да ги оправдаат тираните. Но, Вињи особено целел на прогонувањето и на верските војни. 
23

73 Тој нечист пехар: Лука, XXII, 42, (таа страдалничка чаша). 
24

74 Необична множина, како и глаголот слезе. 
25

75 Сп. „Извесно е дека создавањето е пропуштено дело или извршено половично.“ (Journal). 
26

76 Неочекувано: зошто Надежта во рајот која е сопственост на Врховното добро? 
27

77 Всушност, овој јазик нема ништо повеќе заедничко со евангелското раскажување. Вињи го 

прекорува Господ дека го оставил човекот во сомнеж, извор на нашето зло. 
28

78 И, последователно, човештвото да го направи среќно. 
29

79 Вињи оди во сè до имагинација, во неговиот Дневник (Journal), дека на последниот Суд, луѓето 

ќе го судат Господ! 
30

80 Сп. „Земјата е гневна на неправдите на создавањето (Дневник), и, на крајот на Стело (Stello), 

резимето на човечката состојба: „Зошто? и За жал!“, в. Дневник на еден поет, стр. 92-102-241. 
31

81 Сите прашални реченици кои следуваат зависат од еден глагол кој се подразбира: да говори, да 

објаснува, чија идеја се содржи во: да зборува. Не е ли чудно дека Исус прибегнува кон 

воскреснатиот Лазар за да ја открие оваа тајна? 
32

82 Тука почнува набројување на метафизички проблеми кои ги измачуваат луѓето. 
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     Што вложил в срце на Природа Господ, 

     Што одзема и дава на секој жив плод, 

95 Кои со небото се беседи безгласни33
83, 

     Неискажлива љубов и врски34
84 јасни ; 

     Оти сè се распаѓа, се обновува, 

     Зошто тоа што се крие, се јавува35
85; 

     Дали ѕвездите в неба по ред видени 

100 Се како него36
86 виновни и спасени; 

     Далʻ земјата - за нив37
87, за земјата38

88 тие: 

     Вистина в басна и јасно в тајна што е39
89, 

     Во неукост знаење, разум40
90 во лага; 

     Зошто душата во свој слаб затвор41
91 е в стега ;  

105 Зошто без патче меѓу два пата ширни, 

     И здодевност в спокој и радости мирни 

     И на нејасни страсти без крај јароста, 

     Меѓу грчењата и рамнодушноста42
92 ; 

     И зошто Смрт виси ко темен меч некој 

110 Скрбејќи Природа погодена миг секој; 

     Далʻ праведност и добро, неправедност - зло4393 

     Во судбоносен круг се гнасно дело, 

     Ил се два големи пола44
94 на вселена, 

     Што крепат земја, неба на шир рамена45
95 ; 

115 И зошто Духој на зло се надмоќни дела 

     За смрт на деца на незаслужени зла46
96; 

     Далʻ Нациите се жени што водат пат 

     На божјите идеи47
97, од ѕведите злат,  

     Ил през ноќ без лампи девојчиња луди, 

120 Се удираат, плачат, ништо не води48
98; 

     И дали, штом времиња погубен сат  

                                                 
33

83 Со Небото: т.е. со Господ. 
34

84 Природата е, така да се каже, сопруга на Господарот. Мистериите на природата (сп. Домот на овчарот). 
35

85 Научни проблеми. 
36

86 Се однесува на Лазар. 
37

87 За нив: граматички се однесува на ѕвездите. Но, значенски малку задоволува. 
38

88 Место на земјата во Битие (Создавање; Прва книга Мојсеева). 
39

89 Басната и тајната понекогаш затвораат појасно значење и подлабока вистина од науката и разумот. 
40

90 Проблеми на верата и на разумот. 
41

91 Во свој слаб затвор: телото. 
42

92 Романтични осцилации меѓу здодевноста и страстите. В. Волтер, Кандид, XXX: „Мартин,... заклучи 

дека човекот е роден за да живее во грчеви на вознемиреноста, или во летаргијата на здодевноста.“ 
43

93 Ст.113-116: Поетот се прашува дали Доброто и Злото, Праведноста и Неправедноста имаат 

апсолутна вредност или чисто релативна. 
44

94 Злото и Провидението. 
45

95 Како џинот Атлас. 
46

96 В. Ќерката на Јефте (La fille de Jephté), ст. 52 и Потопот (le Déluge), ст. 146. Триумфираат 

преку овие зла. 
47

97 Проблеми на општествениот развој и на напредокот. 
48

98 Тема на вообичаено медитирање на поетот: оди ли Човештвото кон подобрување на своите 

судбини, водено и осветлувано од Духот или историскиот развој нема смисла? В. Овчарската 

куќа, II дел, Стакленицата во морето, Чистиот Дух. 
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     До задно песочно зрно ќе дотечат 

     Вид од ваши очи, од ваш глас крик некој, 

     Воздив на мое срце, знак на крстот мој, 

125 Канџа на вечните Страдања ќе шират,4999  

     Ќе пуштат жртва, пак крилја ќе рашират50
100, 

     - Сè ќе се открие штом ќе знае од кој 

     Крај човек стига и каде ќе оди тој.51
101 “ 

 

III 
   

     Така божји Син молеше божји Татко свој. 

130 Се клања уште, чека, се надева тој, 

     Но, порекнува и вели: „Нека твоја  

     Волја биде, и за вечност, а не моја52
102.“ 

     Длабок ужас и бескрајна мачнотија 

     Удвојуваат мачење, бавна агонија. 

135 Гледа долго, долго без да види бара. 

     Ко надгробен мермер цел свод црно пара, 

     Земја без светлина, без ѕвезда, без зора, 

     И без светлина в душа ко неа53
103 згора, 

     Трпнеше. -  Слушна чекори во шумата, 

140 Потем виде факелот на Јуда ита. 
 

ТИШИНАТА.54104 
 

     Ако, на Света Гора од Библијата, 

     Синот Човечки го рекол кажаното, 

     Нем, слеп, глув на крикот на созданијата, 

     Ако нè пушти ко откинат свет Небото55
105,  

     Праведност на презир во отсуство спроти 

     И сал низ ладна тишина ќе возврати 

     На вечната тишина на Божеството. 

                                                    2 април 1862 год. 

                                                 
4999 Ќе може да шири Канџа на вечни Страдања, уште едно прашање кое го преокупираше Вињи. За 

сликата, в. поемата, Судбините. 
50100 Еден ден ќе бидат ли сите луѓе спасени? Сп. Судбините ст. 39. 
51

101 Сп. Заб.3. Да се проучи разликата на тонот. Ст. 130. Изгледа дека сомневањето е во коренот на 

сите наши зла; во секој случај, тоа е укор на мислителот против Господ. 
52

102 И без светлина в душа: извесноста што ја осветлува душата на нејзината судбина и нејзините 

должности. В. Лука, XXII, 42. 
53

103 Оваа убава споредба е резиме на протестот на Вињи. 
54

104 Според М. Балденспергер (M. Baldensperger), композицијата на оваа строфа потекнува од 1852 г. 

Се знае дека Вињи само ја вградил како продолжение на поемата во 1862 г. и фрагмент од 

Дневникот. Еден современик открива дека Вињи веќе ја имал составено оваа реплика и идејата 

дека луѓето, напуштени од Господ, мораат да се здружат за да ја подобрат нивната состојба. „Нашата 

должност е да се  помириме со сомнежот, но меѓусебно да си помагаме, да се држиме за рака взаемно 

во нашиот затвор и нашиот прогон. Значи, луѓето нека се зближат; нека ја остават непотребната 

грижа на филозофите и нека се одречат да навлегуваат во небото секогаш прекриено. Нека 

радосната работа не восхитува и нè понесува. Светот треба допрва да го победи Варварството“.  
55

105 Дневник на еден поет (1835г.), стр. 101: извесно е дека создавањето е пропуштено дело или 

половично исполнето, одејќи одвај кон совршенство. 
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Новица Трајковски, Божествениот премин - Убава е Македонија, 

100х80, масло на платно, 2020 
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Сала Абулави (Јордан)                                                        Salah Abulawi (Jordan) 
 

 Сала Абулави, роден во Зарка, 1963 година, е јордански поет со палестинско 

потекло. Тој е член на Друштвото на јордански писатели, но и на Унијата на арапски 

писатели. Тој е исто така основач на клубот Abbassi. Бил претседател на литературниот 

клуб Qalam во Зарка од 2014 до 2016 година. Има објавено голем број поетски збирки 

вклучувајќи ги: Би сакал да сум камен во твоите раце (1988), Облаци ја сликаат мојата 

биографија (2008), Гледам дрвја (2013), Говору биди возвишен (2013), Тупело (на арапски 

и на англиски, 2014), Плестински натпис на покривот на Дамаск (2017) и Овој 

најмладиот меѓу нив Анан го стори тоа (во фаза на објавување). Неговата поезија е 

објавена во бројни арапски и англиски антологии. 

 

УДК 821.411.21-1 

ТУПЕЛО1 

 

Птиците песнопојки во Тупело никогаш не спијат 

Птиците песнопојки ни ги чуваат соништата во мракот и ние нив да ги чуваме 

кога учителот на ораторството ќе се разбуди 

Птиците песнопојки може да го пуштат својот цвркот овде  

ако посакаат  

зашто за разлика од нашите птици песнопојки, овие се благословени да пеат во 

мир.  

 

Тупело 

Или подобро да речам рајот каде Бог вети да ги испрати 

верниците? 

Град на соништата што спие врз дланка вода 

Езерата тука и наоколу 

личат на облаци во пролет што ја красат рубата на  

небото 

Црни очи таму 

и зелени и сини 

ги пленат срцата на побожните 

Жени облечени сосема но и разголени има овде 

И сѐ што срце ќе посака, веселба и песна 

Гроздестите плодови висат ниско 

а другите пак ги бакнуваат усните на облаците 

лебеди, гуски, патки ... 

Сите видови птици 

Како што Бог го опишува рајот во Светата Книга 

Луѓе што стареат но не остаруваат 

Како животот да е створен само за младоста 

О, зошто тогаш  

Господару на набото и земјата 

Толку многу си им олеснил на другите 

а нашиот дом си го сместил во пекол сѐ до Судниот ден? 
 

_________________ 

1 Тупело е град во Мисисипи, САД. 
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Тупело 

Јас и уште неколкумина странци овде запрепастени сме 

Луѓе брзаат за на работа и нѐ одминуваат 

Како пчелите се втурнуваат во прегратките на природата 

Им се оддаваат на своите соништа 

засадувајќи лозје дење 

за една мала чашка вино ноќе 

на балконите од нивните пријатели 

обземени од радост поради песните на Елвис 

танцуваат 

кога виното ќе им ги ослободи душите 

Луѓето овде  

Црни, црвени и бели –  

Исто како и нивните дрвја се здружени – 

го носат животот заедно 

заедно ги преболуваат своите болни спомени 

и смртта на возраст што ги има речиси распрснато како 

прав 

Кога живееш во срцето на непријателот 

Сфаќаш колку често замјата се качува како небесен  

ат? 

а ти сам на песокта чекаш пророци 

Кога љубовта триумфира 

и луѓето триумфираат 

Бидејќи непријателот живее во нас  

Сѐ додека живееме во нашите стапки што влечат наназад 

 

Тупело 

Зелен шалу на некоја вештерка 

Тупело 

ти бел пијан коњу 

засолниште си за оние што ја изгубиле својата сенка во толпата 

Птиците песнопојки во Тупело никогаш не спијат 

 

Превод од арапски на англиски јазик: Низар Сартави  

Translated from Arabic into English: Nizar Sartawi 

 
Низар Сартави (Nizar Sartawi) е палестински поет и преведувач. Има објавено 

околу 30 поетски книги и преводи. Неговата поезија е преведена на околу дванаесет 

јазици, и објавена е во антологии како и во многу меѓународни списанија. Тој ја освои 

првата награда за превод од Книжевната организација Al-Nour во 1913 година; наградата 

за креативност, Naji Naaman, во 2018 година како и почесната награда, Форум на 

ерусалимските интелектуалци во 2019 година (Jerusalem Intellectuals Forum). 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Силвана Нешковска 

Translated from Englh into Macedonian: Silvana Neshkovska 
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Јасер Ал-Атраш (Сирија)                                                  Yasser Al-Atrash (Syria) 
 

 Јасер Ал-Атраш има објавено десет збирки поезија и има освоено околу 30 книжевни 

награди. Oд 2019 наваму, работи како новинар, подготвува и претставува телевизиски 

програми од областа на културата на ТВ Сирија во Истамбул. 

 

УДК 821.411.21-1 

ЌЕ ЖИВЕЕМЕ... СÈ ДОДЕКА ЉУБИМЕ 

 

Ќе љубиме сѐ додека сме живи ... 

И ќе живееме сѐ додека љубиме ... 

Ќе продолжиме да пишуваме на ѕидовите на животот. 

Имаме трага што нѐ води кон светли денови... 

И ќе продолжеме да ги засадуваме нашите стапала во полињата на очајот. 

И од под нашите стапала далечини и трева ќе никнат. 

И ќе продолжиме да ги цртаме насмевките на децата. 

И така децата ќе можат да се смеат,  

ќе ги молиме метрополите и градовите, 

за да може камењата од патиштата во секој главен град  

да се заменат со ... срце ... 

Ќе љубиме сѐ додека сме живи ... 

И ќе живееме сѐ додека љубиме ... 

И ќе продолжиме да носиме со нас, како морските бранови што заминуваат, 

копнеж да се вратиме на истото место. 

И ќе продолжиме да сонуваме гулаби кои се спуштааат врз нашето лето, липајќи ... 

за да може месечината да се прошири. 

Дрвјата може да ги убијат,  

но сепак живот може да се роди дури и од камен. 

Дури и зборовите да се конвои на тишината 

кои пенетрираат во старите времиња ... 

Мртвите ќе одат во бој. 

И од смртта на едни нации – други ќе се родат. 

Ќе љубиме сѐ додека сме живи ... 

И ќе живееме сѐ додека љубиме ... 

Оти сѐ додека твоите гради пулсираат со топлина,  

Моето лице никогаш нема да умре. 

Од ништо ... 

Од правот на соништата ... од болката на улиците ... 

од гневот на чекорите ... 

Куќи ќе се изградат.  

Средбите на нашите стапала врз метар земја ... создават држави. 

Иако бојата на признанието во твоите очи е скршена... длабоко придушена. 

Би сакал мојата крв да се рашири како рамка за жива ограда 

над тагата во очите ... 

И секој пат кога нивната горчина е смирена ... крвта ми зоврива пак. 

Ќе љубиме сѐ додека сме живи ... 

И ќе живееме сѐ додека живееме ... 

И те сакам  
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Кога езерските капки се здружени, и кога реките ме напуштија ... 

И те сакам  

Која јасминот се смее во Дамаск, 

И кога бомби врнат врз Багдад. 

Багдад ти припаѓа тебе, а ти ми припаѓаш мене. 

Затоа ајде да се обидеме ... да пееме ... 

За нашето пеење, со нас, да продолжи да се бори. 

Ни требаат сите наши рани за да ја измиеме угнетеноста што ни ферментира 

во вените ...  

Ми треба твоето лице за да можам да си ја видам сопствената сенка,  

И знам дека некакво сонце е овде ... и дека постои еден запад. 

Да се стигне на целта без мечот на љубовта ... е тешко. 

Затоа те молам чекори кон мене – врз мене ... 

Твојот глас е целта ... а јас сум странец. 

И кошула на тагата сум... затоа изјасни се... 

за волкот да се тргне од иднината на нашите деца. 

Тогаш ќе љубиме сѐ додека сме живи... 

И ќе живееме додека љубиме. 

 
Превод од арапски на англиски јазик:  

Фарах Акбик  

Translated from Arabic into English:  

Farrah Akbik 

 
Фарах Акбик (Farrah Akbik) е британско-сириска писателка која пишува текстови 

за подигнување на свеста за тешкотиите со кои се соочува Сирија и сириските бегалци, 

особено жените. Таа во моментов работи на нејзиниот магистерски труд од областа на 

креативното пишување во Лондон. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian: 

Silvana Neshkovska 
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Раед Анис Ал-Јиши (Саудиска Арабија)        Raed Anis Al-Jishi (Saudi Arabia) 
 

 Раед Анис Ал-Јиши (Raed Anis Al-JISHI) (поет, преведувач од Катиф, Саудиска 

Арабија) е дописен соработник на Универзитетот во Ајова, САД (Iowa university-USA), 

член на одборот за планирање на наставата за образование на наставници на националниот 

Шангајски универзитет за образование – Тајван. Има преведено 6 книги, а објавено една 

новела, 9 поетски книги на арапски јазик од кои последната е преведена на француски, и 

две книги објавени на англиски. „Bleeding Gull: Look, Feel, Fly“ е преведена и на српски, 

виетнамски и италијански (во Италија има добиено повеќе награди за најдобро 

преведена книга). Неговата поезија е преведена и објавена на многу светски јазици. 

Добитник е на интернационалната награда за поезија  „Ацо Караманов“ (2020). 
 

УДК 821.411.21-1 

ПРЕМНОГУ МЛАД ЗА ДА БИДАМ ПИЈАН 

 

Нацртав X на раката 

и си реков: нема да пијам од алкохолот на сонот 

нема да земам дрога за забава 

нема да пијам млеко со плотта на похотата. 

нема да истурам студен чај врз лимон. 

Како што прават цивилизираните 

 

Уживам во музиката на гракањето 

Кондензирана на искористената чаша 

Порано ги нарекував ѓаволски крилја 

 

Не верувам во отстранувањето на крлушките 

Се смалуваат како гроб 

и се кријат од враната што стои на големото платно 

од нејзините усни направени од стакло 

од нејзиниот јазик како студен труп 

Можеби ако позајмам повеќе темнина 

Можеби ако го уништам изворот на светлина во огледалата на земјата 

 

Можеби ако го отстранам сонцето од неговиот грб 

со сила со каква ѕвездата би можела да ја практикува својата слобода на печатот 

Можеби ќе погледнам во лицето 

кое нема да ми ја измами жедта 

Колку кучиња што завиваат треба да умрат? 

И колку кловнови треба да слушам 

Кога поминувам покрај бесмислениот овчар? 

Кловновите се најмудрите и најсуровите 

Се смеат на рефлексијата од нашите лица 

И нашите срамежливи изблици на детска радост 

Си велат себеси: 

Колку сте безначајни! 

Ситни и кротки како циркуски кучиња! 
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ТЕЛО  

 

Со полузатворено око 

И главоболка што не може да биде избркана 

со аспирин 

кој го исфрлам од моето тело 

 

Моето тело што не си го сакам баш многу 

Но сепак не се подбивам со него како што заслужува 

И не си го сакам како што треба да се сака. 

 

Никогаш не сркнувам од дремката наеднаш 

Ниту мислам да ја барам од шеиците и овчарите 

И не ги научив правилата на љубовта 

Пред да заспијам 

Досадни ми беа зборовите на Руми 

Зашто сакав да размислувам за смртта како за љубовница. 

 

Љубовницата нема да повторува: мора, мора, мора. 

Љубовницата нема да рече: остави ме јалова, о ти овцо гоподова 

и ќе ти ја покаже падината со трева 

Љубовницата не сака туку така случајно и небрежно. 

 

Љубовницата нема да се ниша како бесилка ниту пак ќе се обвитка околу тебе 

како змија 

Кога те охрабрува да одиш меѓу интерпунциските знаци 

 

Љубовницата на која си ѝ дал друго име 

Како детритус од заскитан пајак 

Да не го изговарам зборот „љубовница“ пречесто? 

 

Моето тело е во болка, но не се грижам за него. 

Моите очи не можат да се приспособат на темнината. 

А не ми е гајле ниту за твојот одговор. 

 

Ти си задушен како звук во театрален ритам. 

Нема генетска мутација која воскреснува од самракот на патеката 

 

Само љубовницата 

која го врти скришум 

тепихот на марширањето 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Мeнахел Асaхи (Сирија)                                                  Manahel Alsahoui (Syria) 
 

 Мeнахел Асaхи е сириска поетеса, новинарка, и феминистичка писателка која студирала 

Француска книжевност на Универзитетот во Дамаск. Таа работи во областа на културата. 

Има објавено книги со поезија и драми, и има освоено неколку домашни и меѓународни 

награди меѓу кои и италијанската награда the Tulliola во 2021, во делот за арапска поезија. 

 

УДК 821.411.21-1 

1- ЕВРОПСКИТЕ ЖЕНИ 

 

На тесната постела, се ширам сама 

Се вртам со ликот кон ѕидот  

Се насмевнувам. 

Со прстот поминувам по твоето име на ѕидот 

Ги затворам очите, звук на експлозија некаде далеку 

Сега можам да спијам без да сонувам ништо 

Без да чекам ништо ... 

Знам дека многумина како тебе 

Заминаа во Европа 

Заминаа поради понижувањето и смртта. 

Но, години подоцна 

кога децата ќе те прашаат зошто дојде тука 

Ќе им кажеш: 

Бидејќи телата на европските жени се потопли, 

Потопли од нашите жени кои умреа сами таму некаде. 

 

2- ПОСТЕЛА ОД ПРАЗНИ КУРШУМИ  

 

Дузина војници ќе ме сакаат сега 

Ќе ме турнат на постела од празни куршуми 

Дузина од нив знаат дека нозете се шират по битка 

Тела што не вкусиле љубов 

И дека жена натопена со потта на борците, 

Ја отвора раката кон жешок куршум 

Викајќи им да бегаат 

Дузина од нив се на колена сега  

со рацете на грбот  

Со заврзани очи. 

Креветот е широк ... 

Смирено се тегнам 

Дузина војници ќе ме сакаат 

стегајќи ме за да не тече нивната крв 

а земјата знае дека во рушевините е една жена ... 
 

Превод од арапски на англиски јазик: Савад Хусеин  

Translated from Arabic into English: Sawad Hussain 
 

Савад Хусеин (Sawad Hussain) е арапски преведувач и книжевник, магистер по 

Модерна арапска книжевност од ориенталната школа и африкански студии. 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 212 

 

3- РАБОТИ КОИ НИКОЈ НЕМА ДА ГИ ВИДИ ОСВЕН ТИ  
 

Од каде доаѓа трепетот? 

Од копежот! 

Од кое место доаѓа грда жена која го сака  

светот! 

Никаде нема место за тебе, 

бидејќи си сонувач! 

Бидејќи овој копнеж по човекот кој беше порано, ќе те убие ... 

Ти секогаш трепериш, 

Како скалпел сѐ уште неупотребен за рез... 

Како секогаш, 

Се вљубуваш во работи кои никој не ги гледа освен тебе 

А чекориш, сам и зрел, 

Како првото тапкање по грбот на некој старец... 

Така и пишуваш, како казна за светот... 

Што повеќе те поттикнува да пишуваш од одвратноста!  

Што те поттикнува да го направиш тоа  

повеќе од некој што се откажал од тебе, верувајќи дека сите опседнати писатели 

завршуваат со самоубиство! 
 

Превод од арапски на англиски јазик: 

Стефани Г. Далал  

Translated from Arabic into English: 

Stephanie G. Dallal 
 

Стефани Г. Далал (Stephanie G. Dallal) студирала француска книжевност на 

Универзитетот во Дамаск. Во моментов подготвува магистерска теза од областа на 

бизнис администрацијата. Таа е преведувач и поет, и има преведено голем поетски опус 

од арапски на англиски. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian: 

Silvana Neshkovska 
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Елизабета Баљи (Италија-Шпанија)            Elisabetta Bagli (Italy-Spain)  
 

 Елизабета Баљи е родена во Рим (Италија) а од 2002 година живее во Мадрид 

(Шпанија). Дипломирала економија и бизнис на La Sapienza во Рим. Пишува поезија, 

кратки раскази и есеи, а се занимава и со превод од шпански јазик. Автор е на неколку 

книги поезија, збирка раскази, книга за деца, како и на написи и есеи за весници и 

дигитални списанија во повеќе земји. Нејзината поезија е преведена на тринаесет јазици. 

Застапена е во стотина национални и интернационални антологии. Претседател е и 

поранешен член на многу жири комисии за (интер)национални награди. Соработувала со 

фондацијата Esther Koplowitz од Мадрид и освоила бројни престижни награди, меѓу кои 

Mayte Spínola Diploma of Honor од Pro Arte y Cultura group (Шпанија, 2017), наградата за 

извонредни жени во културата (Латино-американски форум на жени Mar del Plata, 2019, 

Аргентина), италијанската награда за култура (2019, доделена од италијанскиот амбасадор 

Стефано Санино во Мадрид, Шпанија), наградата Najiman Prize (Либан, 2020) и многу 

други награди за културни достигнувања во Италија. Шпанија и низ светот.  

E-маил: elibagli7@gmail.com  
  

УДК 821.131.1-1 

БИЕЖ 

 

Кажи ми, љубов моја, 

Дали можеш да ги слушнеш нотите 

На нашата песна? 

Можеш ли да ги живееш од далечина 

Светлината и нејзините нијанси? 

Можеш ли да ги видиш како растат дрвјата 

И нивните плодови, 

Без интимноста на моето присуство? 

 

Кажи ми, срце мое, 

Можеш ли да ги скротиш уздите 

На нашите диви души? 

Да ја камшикуваш бурата 

Што му се заканува на повеќегодишното сонце? 

Да ми го дадеш незаситниот ритам 

На твоите бранови, 

Без паѓање во најцрната бездна? 

 

Не е лесно, знам. 

 

Но, ти си моќта и волјата, 

Времето и неговите форми, 

Посакувањето на бескрајното. 
 

Ти си пулсирачки насмев 

Кој се втопува во огнот на залезот, 

Кој се разоткрива на нашиот извор. 
 

Ти си тој непрестаен и вистински биеж 

Кој единствено го живеам, го чувствувам и дишам. 

mailto:elibagli7@gmail.com


СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 214 

 

НЕ БЕЗ ТЕБЕ 

 

Не го сакам летото без тебе, 

Без љубов во сенката 

И жедни раце, 

Без зрели тела 

Како класје 

Клекнати на земјата што гори, 

Поклонувајќи му се на понизноста на овошјето. 

Не го сакам летото без тебе, 

Без устата 

Што ја смирува мојата анксиозност. 

Без растресениот живот од злато, 

Божествената музика милувана од ветрот. 

 

Те посакувам тебе, 

Корен и здив на моите дни, 

Тебе, бура од светлост и здрав комфор, 

Те посакувам 

Да ја засладиш мојата песна, 

Збунета меѓу далечните бранови 

На еден свет кој веќе е Рај. 

 

 

ТОА Е ЉУБОВ 

 

Вечерва воздухот е поинаков; 

Отечен е со уморна тишина 

Од мистериозната и млитава природа; 

Набиен со нема сила 

На зборовите спремни да експлодираат. 

 

Сакам да летнам во пресрет на небото 

И да ги допрам незабележливите звуци 

На облаците после бурата. 

Сакам да си го отворам срцето 

Во боите на брановите, додека ја извикувам 

Дивата љубов на пролетта. 

 

Можеби мислиш дека сум луда 

Кога барам ветер на мојата кожа 

И трчам гола во ноќта. 

Можеби мислиш дека е лудо 

Ако сакам да лежам во зората 

И дишам во пеењето на галебите. 

 

Љубовта е таа која го испушта својот мирис, 
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Што ми го задушува здивот во грлото, 

Што ме прави слободна да живеам. 

Љубовта е таа која пулсира во твојата прегратка, 

Додека во твоите јасни очи 

Ги читам морето и ѕвездите. 

 

Превод од италијански на англиски јазик:  

Елизабета Баљи 

Translated from Italian into English:  

Elisabetta Bagli 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Весна Мундишевска-Велјановска 

Translated from English into Macedonian:  

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Џорџ Валас (САД)                                                                  George Wallace (USA) 
 

 Џорџ Валас е писател кој живее во родното место на Волт Витман, автор на 38 

збирки поезија и уредник на бројни списанија и антологии вклучувајќи ја и From The 

Inside: NYC Through the eyes of its poets (Bluelight Press, 2022). Од своето место на 

живеење, Њујорк, тој патува на многу места низ светот за да ја промовира својата работа, а 

многу од тие патувања резултирале со награди и признанија во земјите на Југоисточен 

Балкан, Италија, Грција и Македонија (Naim Frasheri Laureateship (Ditet e Naimit Festival, 

Tetova Mac); Corona d'Oro (Korca Literary Festival, Alb); Orpheus Prize (Orpheus Festival 

Plovdiv Bul); Centro Studii  Archivio d'Occidente Award (Lavis It); and the UNESCO Alexander 

Prize for cultural contributions (Cafe Idion, Salamis Gr) 
 

УДК 821.111(73)-1 

ИМА МИГОВИ ПОД СОНЦЕТО 

во тој миг под сонцето кога има краеви кои не се краеви туку нови почетоци, а 

миговите и деновите стануваат толку светли ние едноставно престануваме да се 

обидуваме да гледаме; вовед во бесконечното, неречени хоризонти, од оваа 

единствена линија на брегот што ја познаваме, ветувања за блескави непознати 

земји украсени со камчиња за кои не можеме дури ни да се преправаме дека ги 

разбираме, обичаи и истории и начини на расудување, нешта што не ги 

разбираме; има краеви коишто не се краеви, туку паузи во непријателското 

однесување, прекини на огнот и моменти на регрупирање и преиспитување; или 

за чистење; дијамантски моменти кога валканите бизниси на цивилизациите си 

даваат оддишка, а ние се удираме невнимателно во бранот што удира на брегот 

за да си ги поправиме душите, или само легнуваме тивко под обновувачкото 

сонце, впивајќи сѐ во себе; 

 

светиот лак на песокта е тоа; светиот лак на сонцето и бранот што се удира во 

брегот, кога птиците на брегот растат сѐ помали и помали во својот совршено 

син круг на исчезнувањето, кога небата кои светли изгреваат од песокта го 

бришат сеќавањето и болката; и гестикулираат за нашата имагинација да ги 

следи; кога храбрите едра на тенките хоризонти го крадат времето; 

 

има краеви кои всушност се краеви, исто така; надежи кои се кршат во плима 

како цивилизациите, на кој било светол ден во бесконечниот август кога 

наносите на постоењето се чинат дека се бесмртни, но не се; кога молчеливите 

бродови потонуваат во далечината, а нивните пловци се дават; 

 

кога некој налет на ветер може да стигне до срцето на жената или мажот што 

можеби го сакаш или ја сакаш и да го украде, додека игнорирачкиот часовник на 

смртната надеж продолжува да отчукува, како мојсеј во нашите коски, икар во 

нашите умови: 

 

како страшниот брег на кој две мали деца кои само што не станале пријатели, 

почнуваат да  се расправаат за некој убав камен што го нашло едното од нив, а 

не сака да го сподели со другото, и сета надеж на пријателството умира; 

 

оваа песна, за нив, и за нас: за краевите кои не се краеви, туку нови почетоци; 
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 почетоци кои не ни знаеме како изгледаат, ниту каква форма имаат и не можеме 

да ги именуваме, 

 

особено кога нашите млади срца и тела се диви и луди, пумпајќи крв и секс и 

умешност преку непробојните тела, кога нашата имагинација се издигнува над 

можностите -  

нема пречки кои би нѐ повлекле назад, нема граници ниту ограничувања; 

особено и тогаш кога нашите стари срца скитаат, блудни и непоколебливи, 

истресувајќи ги оковите на искуството; во некоја возможна земја, иако светот во 

кој веруваме дека постои е вистински и реален; 

 

одење таму каде океанот го среќава хоризонтот на небото и секој бран кој се 

удира во брегот се обновува сам, серпентината, во миењето и брзањето назад 

кон морето, па сѐ до местото каде сѐ се обновува. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Maи Ван Фан (Виетнам)                                                   Mai Văn Phấn (Vietnam) 
 

 Maи Ван Фан (Mai Văn Phấn) е виетнамски поет роден во 1955 во Нин Бин (Ninh 

Bình), на делтата на Црвената Река во Северен Виетнам. Живее и пишува поезија во Хај 

Фонг (Hải Phòng). Има добиено неколку национални и интернационални книжевни 

награди, вклучувајќи ја и наградата од Друштвото на писатели на Виетнам во 2010 год., 

Книжевната награда Cikada во Шведска во 2017, награда од Српската академија на 

науките и уметностите во 2019, Нагрaдата од здружението на преведувачи од Црна Гора 

во 2020 и Светската награда „Ацо Караманов“ за 2020 година. Има објавено 16 книги 

поезија, една книга со критики и есеи и 21 книги кои се објавени во странство. Поезијата 

на Мај Ван Фан е преведена на 33 јазици. 

 

УДК 821.612.91-1 

ТРАГИ 

 

Еден ѕид и една врата кои остануваат затворени. Присуство на дух се подигнува 

кон мене барајќи го последниот излез за итни случаи. Кршејќи ми го лицето 

како да е стакло, духот бега внатре, во мрачните места кои обзеле многу 

сеќавања. Јајцата се испилуваат едно по едно во чудни слики,  слики на минливи 

изгубени души кои влегуваат на свадба за да се гостат, на некој кој пали ламба 

за да ги исплаши духовите во дрвјата, на бебешки плач што виси над оган. Во 

едвај видлив ореол, се држам за еден звучник блиску влезот во едно селце во 

сезона на поплави. Една рака од вода, веќе исушена, е заглавена во процепот на 

вратата. Не е далеку тенката ограда. Недалеку е и стадото мов и неговото време 

за берба. Чистите духови со модринки ја избегнуваат конечната одлука. Но 

критериумите кои ги имаат поставено се толку бледи за да не може да се најде 

вистината; единствениот начин за да се излезе е да се избега. 

 

 

НЕОРГАНИЗИРАНИ МИСЛИ 

 

Избезумени ветришта го раскинуваат телото на бродот, уништувајќи ги сите 

калкулации за да се стигне до целта. Сувите  кршливи јазици во позиција за 

напад некој ги тресе, ги влече и ги растура по улиците. Лажното тресење и 

осцилаторските движења неочекувано го менуваат својот ритам заради 

несвесните снопови светлина кои светкаат во сеќавањата. Врвот што се врти се 

уште се врти слепо додека лежи во џебот. Едно весло се уште весла непрекинато 

иако бродот лежи на сува песок. Ветерот дува од еден човек до друг оставајќи ги 

отворени сите нивни мисли. Некој добива идеја да ги стави мислите во играчка. 

Стави ја старата статуа на оваа нова маса, не, подобро стави ја до ламбата. Стави 

го овој стар пар чевли пред огледалото, не, подобро до тоа големо дрво. Една 

детска рака се обидува да ги одлепи прстите кои се исушиле и се залепени на 

страниците. Една исушена риба на железна јадица се ниша лево-десно и се фрла 

во езерото. Додека некој ги мести и ги врти предметите за да можат да се 

гледаат еден со друг, тој некој гледа дека сето ова е логично, а можеби и 

нелогично. 
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МЕСЕЧАРЕЊЕ 

(на писателот Буи Нок Тан) 

 

Ти наздравуваш 

Со својата насмевка која остава лузни на камената површина 

Кристалот затреперува во твојата рака 

Ги испиваш птичјите повици 

Испуштајќи ги изгниените стапалки насекаде на студената камена веранда 

Твоето ќебе ги покрива неуморните животи на инсектите 

Се вдишувате и издишувате еден со друг 

Во невообичаени дождови 

Садот длабоко потонат како да е обликуван од града 

Сокот на вепарот затворен во кафез се истура врз дрвената свиња1 

Имаш среќа да живееш со напади и бесови 

Додека очите на роднините ги поправаат твоите предмети 

Едно ќебе на белите полиња 

Зборовите ја оплодуваат почвата 

Со исклучоци... 

Грабајќи го ноќниот ѕид 

Си се исправил којзнае кога 

Некој во твоите чекори што месечарат 

истура уште една чаша 
 

 

 
 

______________________ 
1 Во својата новела Буи раскажува приказна за еден вепар кој толку долго бил затворен во кафез 

што кога се ослободил скокнал врз дрвена свиња за да изврши копулација 

 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Глорјана Вебер (Словенија)                                           Glorjana Veber (Slovenia) 
 

 Глорјана Вебер (1981) е поетеса, интерпетаторка и духовна истражувачка, која 

дипломирала политички науки и докторирала книжевни студии на тема „Поезијата – 

елемент на општествените промени“. Има добиено неколку домашни и меѓународни 

награди и нејзината поезија е преведена на приближно 30 јазици. Во рамки на својот 

Институт „ИРИУ“ развила повеќе од 1000 иновативно-експериментални проекти со 

поезија во Словенија и странство. Авторка е на повеќе поетски збирки, кои се објавени 

дома и во странство, меѓу нив е и книгата за 500-те акашки мисли за животот на 

Модроко, Акаша. 

 

УДК 821.163.6-1 

МУЗИКА 

 

Само музиката може да се стиши вака, 

нејзиниот мелодиски звук почнува и завршува 

во својата закривеност и тишина, 

нашите тела, ôд, небо, се прикачени за него, 

што во суштина ти ми кажуваш? 

Што слушаш? 

Кого јас прашувам? 

 

Сѐ веќе се има случено 

дури и тоа што не го знам 

таму на другата страна од телото, ѕидот, 

на другата  страна на границата, државата, хемисферата 

некој седи и гледа 

без да се грижи, во самотија, внимателно, 

смирен е и чека. 

 

Кој е тој? Како изгледа? 

Ако сѐ што не го знам се случува, 

тогаш кој ги пишува стиховите во мојот ум пред мене, 

пред јас да станам свесна, пред да се свртам, одлучам, тој морало да биде тука 

пред тоа – кој? 

 

Како природата  совршена и никогаш завршена. 

 

 

ИМИЊА 
 

Вчера сонував дека некој вирус 

се појави на земјата 

и ги избриша имињата. 

Тоа утро во моите соништа 

луѓето се будеа и стануваа исто како и секогаш, 

си ги чувствуваа телата 

си го пиеја кафето. 
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Би можело тоа да биде кое било место на светот. 

Љубљана, Токио, Каиро, но тоа беше место 

во мојата глава, апсолутно идентично со ова место овде, со истите патишта, 

градби, ограничувања, можности, со истото сонце подеднакво исполнето со 

емоции, а сепак подеднакво празно. 
 

И во ова место луѓето ги отвораа весниците наутро, 

ги вклучуваа своите мобилни телефони, радиото, интернетот, ѝ покажуваа 

документи на полицијата, книшки за здравствено осигурување – на докторите, 
 

Се сеќавам како луѓето збунето 

гледаа едни во други, 

се бараа едни со други, зборуваа, 

одеднаш си требаа едни со други, 

допирите, разговорите и мислењата станаа валути и обврзници. 

Бараа чувства, но небото, ветрот, сообраќајните знаци беа празни, правец 

требаше да се најде. 
 

Одеднаш понаа да се прашуваат еден со друг 

од каде овој страв доаѓа, 

зошто рацете им се тресат, 

а очите им се влажни. Сѐ беше потполно исто, а сепак различно, нивните имиња, 

корени, звања исчезнаа, само чувството дека некогаш ги имале остана, дека 

некогаш постоеле знаци, ознаки, стрелки. 
 

Како некој да го беше отстранил 

стаклото од прозорците 

за да стане јасно 

зошто дрвјата надвор 

се свиткани. 

 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Жоел Верне (Франција)                                         Joël Vernet (France) 
 

Жоел Верне е роден во Маргерид, мало село на границата помеѓу Горна Лоара и 

Лозер во Франција. Во седумдесет и петата година од минатиот век почнува да патува 

низ целиот свет, посебно низ Африка, со подолг престој во Мали. Објавил голем број 

книги кај издавачите „Летр вив“ (Lettres Vives), „Фата моргана“ (Fata morgana), „Л’ тмп 

кил фе“ (Le Temps qu’il fait), „Л’Ешампет“ (L’Escampette), „Ла румер либр“ (La Rumeur 

libre), во кои развива посебен стил меѓу поезијата и патописниот дневник. Во своите 

книги тој ги слави најмалото и најголемото, блиското и далечното. Престојувал две 

години во Алепо (Сирија). Веќе дваесетина години живее во едно мало село, не за да се 

оддалечи од светот, туку да му се доближи.  

Најнови објавени книги: Carnets du lent chemin, copeaux (1978-2016), „Белешки 

од бавниот пат“, Ed. La rumeur libre; L’oubli est une tache dans le ciel „Заборавот е дамка 

на небото“, Ed. Fata morgana; Fatigue éblouissante „Блескав замор“, avec des peintures de 

Jean-Gilles Badaire, Ed. du Frau; La nuit n’éteint jamais nos songes „Ноќта никогаш не ги 

брише нашите соништа“, Ed. Lettres Vives, 2021; Mon père se promène dans les yeux de ma 

mère „Татко ми се шета во очите на мајка ми“, Ed. La rumeur libre, 2021. 
 

УДК 821.133.1-94 

3. 

Би сакал овој малечок збор да нè воздигне за момент, да ми ги отвори очите. Не 

би сакал да умрам слеп, со срце затворено како ковчег. Би сакал да зборувам за 

неподносливото колку и за радоста. Најголемите ѕверства беа осудени, слаб сјај 

им се спротиставил. Нема рака која ќе успее да ја згасне последната ламба. Како 

во логорите на смртта, еден поглед можеше да биде спас, една рака да го запре 

уништувањето. Тоа го претпоставувам, но всушност не би сакал да го потврдам 

со сигурност. Јас не бев во тие логори и никој не би се осмелил да каже што 

доживеале тие, да зборува во нивно име. Неподносливото можеби никогаш нема 

да има свој јазик. А оние кои останале простум, често молчеле, одлучиле да 

завршат со тоа или да ги следат трагите во меморијата на нивното месо. 

Трагедиите се напуштени дури и од зборовите. Тие исчезнуваат во заборавот. 

Потоа повторно се раѓаат во случај на недоразбирање, на една борба, на една 

средба. Она што било задушено никогаш не умира засекогаш 

 
  

4. 

Кос. В зори. Или Син синигер. Да го гледам за последен пат твоето заспано 

лице. Би сакал да задремам мирно во тревата. Да не мислам повеќе на мојот 

мртов пријател чие смеење ја будеше куќата. Би сакал повеќе да не мислам на 

ништо, само на погледот кој ми помогна да живеам. Не може да се искаже она 

што ни помага да живееме. Како зборовите упатени до детето пред спиење, 

прочитаните страници пред ламбата да згасне. Во собата царува тишината на 

вечноста. Секогаш кога влегувам во таа соба, чувствувам само празнина. Очите 

ми се затвораат. Срцето ми венее. Во отсутноста на детето, ја живеам повторно 

отсутноста на татко ми. Во сенката, ги слушам некогашните гласови. Детето 

одлета како ластовичките кон крајот на летото. 

 
  

5. 

Ноќе, сакам да го слушам крекањето на жабите, треперењето на инсектите околу 

ламбите. Да се разбудам со песната на петелот кој бликнува како изненадување 
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во зората на ова село. Кога ги отворам капаците кон утрата на четирите годишни 

времиња, првата моја средба е онаа со липата. Тукушто се разбудила, се чини 

како замаена. Птиците повторно го бојат нејзиното лисје. Многупати мислев 

дека тоа беше лицето на татко ми. Дека тој никогаш не ме напуштил сосема. Ми 

зборува со тивок, но сигурен глас. По кафето, стариот брич на татко ми, брич кој 

е многу постар од мене, ми го прави лицето мазно и кога ќе го оставам на крајот 

од умивалникот, слушам еден стар збор кој ме потсетува можеби на неговиот 

глас на кој воопшто не се сеќавам. Колку музиката на гласовите умира а да не 

зборуваме за значењето на зборовите. Гласовите исчезнуваат во облаците и 

новороденчињата немаат поим за тоа. Кога одам на пат, клучевите од куќата и 

ги доверувам на липата. Така куќата има добар чувар. Ја надгледуваат ветровите, 

светлината, птиците. Сеќавањето на татко ми плови во облаците. 

 

 

6 

Поштенско сандаче 

  

В зори, благоста на езерото е неспоредлива. Можам да ги затворам очите додека 

возам по тесниот пат на планинскиот гребен. Долу, тоа ме чека со своите бројни 

облаци спуштени врз невидливите води и уште поневидливи кајчиња. Оваа 

благост ме прегрнува: би сакал да видам човечко суштество во пејсажот. Јас не 

поднесувам отсуство на силуети иако мојот живот го покажува спротивното: јас 

живеев сам во природа како Дивјак. Но да видам едно човечко суштество за 

мене често представува единствена надеж. Тoа е глупаво, особено наутро кога 

возам со затворени очи, рамнодушно, не обѕрнувајќи се на светскитe немири. 

Благоста нека ве привлекуваа како магнет кон нешто што бега. Носам едно 

писмо со мене. Со поглед го барам поштенското сандаче сокриено зад тревата, 

во светлината на денот. Неговата жолта боја е како на пеперутка. Ви го 

зграпчува погледот кога овој минува низ зеленилото сечејќи го како една 

страница. Моето писмо заминува во авантура кон кој поет, кој писател, кој 

непознаник? Можеби е тоа Хлебников кој ми го подарија кривините на Волга 

или вечниот Манделштајм, во Колима? Повеќе не знам кому му пишувам. 

Можеби на детето кое поминува преку мостот накај родното село, таму каде што 

реките се потоци. Моето писмо ќе ја загуби својата тежина кога ќе го пуштам во 

длабочината на сандачето со убавата боја на пеперутка, додека долу, благоста на 

езерото е убава до плачење, убава до умирање бидејки нема времиња за умирање 

со мирно срце. Писмото не е повеќе во мојaта рака, кон кого е заминато тоа? Кон 

мртвите, кон живите, кон лицето на мојата млада сестра која сега е облак? Кон 

оној што врви таму, долу, невидлив? Ги сакам невидливите кои чекорат со тивок 

глас, кои шепотат навечер. Песот кој не лае додека ноќта покрива сè. Има една 

клупа пред старата врата. Не се гледа во темнината но може да се насети, тоа ми 

одговара, тоа ми е доволно. Сенките постојано исчезнуваат. Каде е убавината на 

овој свет? Марина, ти си единствената која би можела да ми каже. Но ти не 

можеш да зборуваш во ноќта во која се наоѓаш. Лошите пци ти го изедоа срцето, 

ти зедоа сè, те оставија гола врз една греда. Го положувам ова писмо врз твојата 

заспана душа. И гледам едно сандаче, во Елабуга, кое ќе го прими. Тоа е сандаче 

на небото, и ако не е во Елабуга, ќе биде во Коктебел на Крим каде ќе замине 

моето лежерно писмо да го раскине времето. Писмата лесно поминуваат низ 
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облаците, низ вековите. Секоја песна е едно едноставно писмо коешто животот 

малку го исфлекало со крв. 

  

Извадок од „Заборавот е дамка на небото“, Фата Моргана, 2020. 

 

 

Превод од француски на македонски јазик: 

Марија Бежановска Левавасер 

 

Translated from French into Macedonian: 

Marija Bezhanovska Levavaser  

 
 Марија Бежановска Левавасер (Marija Bezhanovska Levavaser) е родена во Прилеп, 

а живее во Франција од 1964 година. Завршила филолошки студии – романистика на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и во Сорбона. Била дописник на „Нова 

Македонија“ и МРТВ и Radio France Internationale. Како стручно лице за Централна 

Европа и Балкан, ги уредувала списанијата «L’autre Europe» и «Nouvelle Europe», а 

соработувала и со други медиуми. Освен со новинарска, се занимава и со преведувачка 

дејност, особено на книжевни текстови од Балкански автори. Ги има преведено Живко 

Чинго („Големата вода“), Богомил Ѓузел, Радован Павловски и други, а преведувала на 

македонски и француски автори. Има добиено значајни награди за својата преведувачка 

дејност. Од 1982 година е преведувач на претседателството на Република Франција.  
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Маријан Гракалиќ (Хрватска)                                               Marijan Grakalić (Croatia) 
 

Маријан Гракалиќ (1957) e југословенски и хрватски новинар и писател. Син на М. 

Гракалиќ. Студирал на Универзитетот во Загреб. Тој е еден од основачите на списанието 

ЗООН  Политикон (1978) на Факултетот за политички науки во Загреб. Пишувал во Кворум, 

Питања, Полет, Данас, Вечерњи лист, Радничке новине, Оџек, Старт, Младина, Вјесник, НИН 

и други добри весници и списанија од 80-те години. Од 1989 до 1993 год. бил главен уредник 

на независното месечно списание и издавачка куќа „Азур“. Работел кратко во Младост и 

Глобус. Денес го уредува порталот на Културната мрежа на Југоисточна Европа, Радио Горњи 

град. Автор е на петнаесетина книги проза и поезија објавувани во периодот 1988-2015 год. 
 

УДК 821.163.42-1 

ПЕСНА ЗА ХЕНРИ 
 

Од сите пророштва  се откажувам  Хенри, Вавилон е твој, 

како што уште од детството сакаше. Ништо сега не ти недостасува, 

радувај се верувајќи дека не си го изгубил ни пропуштиле светот. 

Овде грешките и понатаму доаѓаат во вистинското време, смешно 

животот продолжува  а успесите ги заменуваат вредностите бидејќи, 

ништо не може да биде поинаку и ништо не може да се смени таму.  

Се е проклетство, страшилиште што шепоти: и најважно е да не ти е 

премногу важно сето тоа, а ако ти е, тогаш си губитник и слаб си.  

Затоа си го заменив срцето со оној старец кој почина во септември 

за да можам да избирам, да губам и да бидам слаб како таков и секому  

да му плукнам  во фаца зашто на љубовата не и треба синекура 

 

AMORE PHILOSOPHIAE PERENNIS 
 

Те чекам таму каде што завршуваат сите нешта  

исти за сите луѓе коишто во секое време 

цветаат под светлината на скриените спомени. 

Нема тајна поголема што на тоа место ќе те сретне, 

ниту желанија посилни, кога збор љубовта ќе ни пресече 

за шепотот да ни биде поблизу, кога до срцето ќе се стигне. 

Го слушам светлото што сликата на небото ја крои и ми вели 

дека важно е душата да се согласи и да ја знае својата мера, 

зашто не можеш поинаку во љубовта да имаш вера. 

 

СОНИШТА 

Имам соништа што врескаат, лажат и забегуваат криво 

и навистина не се баш здрави, лекарите се во право 

сништа луди - апчиња со класични романтични мани, 

па понекогаш е подобро ни глава да немам - верно! 

Стани, не сонувај, измиј се и поздрави го јавето смерно, 

подобро е да си бистар, питом и да имаш судба некоја мала. 

А јас се грижам и ѕвездите ги прашувам сѐ има ли смисла, 

или сѐ е само игра, а сништата се само непрегледна шир сина? 

Превод од хрватски на македонски јазик: Борче Панов 

Translated from Croatian into Macedonian: Borche Panov 
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Мирослав Груџењ (Полска)                                                  Miroslaw Grudzień (Poland) 
 

 Мирослав Јан Груџењ (1951, Стараховицe), познат и како Мирек Груџењ, е 

полски поет, есеист и автор на кратки раскази, но и книжевен историчар, литературен и 

судски преведувач, критичар и публицист, филозоф на културата, лингвист и полиглот. 

Студирал полска филологија на Универзитетот „Марија Склодовска“ во Љyблин и 

англистика на Јагелонскиот универзитет во Краков. За време на студентските години 

бил актер на студентскиот театар во Љублин, магистрирал на полска филологија во 1974 

година, а првата песна ја објавува во 1972 год. Се занимавал и со новинарска дејност. 

Неговите творби се објавувани во бројни  списанија и антологии. Тој е полски поетски 

преведувач во меѓународен тим на преведувачи  на поезија  (над 200 песни од светски 

поети) во тимот на преведувачи на Жермен Дрогенброт (проект ИТАКА / „Преку 

границите” - Песна на неделата), до август 2021 година: заедно со Малгожата Журецка). 

Неговата поезија е преведена (меѓу другите) на англиски, холандски бенгалски, 

романски, корејски, курдски и македонски јазик. Неговата проза е преведена на 

англиски јазик. Во 2020 година, заедно со Малгожата Журецка,  објави том со преводи 

на поезија од грчко-канадскиот поет Манолис Алијизакис, за што и двајцата беа 

наградени со литературната награда „Златно перо“ (2021). 

 

УДК 821.162.1-1 

ПОВИК НА НОЌТА 
 

во моите соништа: 

твоите гради 

се обликувани од месечевото сребро 
 

заоблените колкови: на повик на ноќта 

во мирисот на диви мандрагори 
 

црните коњи брзаат 

кон земјата која се наоѓа меѓу светлината и сенката 
 

 

СВЕТОТ ВО ТВОИТЕ РАЦЕ 
 

светот во твоите раце 

е мал како морска школка 
 

ноќта мека како маче 

кое се сместило покрај твоите боси нозе 
 

те покривам со песна 

како со топло ќебе 
 

 

ВО ДИВИНАТА 
 

празен див пат 

ѕирка од распарчената наметка 

од сува трева 

на која ѝ недостасуваат нашите стапала 

кои скитаат заедно 
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само твојата чанта без дно 

е оставена покрај патот 
 

сѐ уште се претвора во шатор за кампување секоја ноќ 

и ги чека нашите разговори во мракот 

тивки зборови 

ги галат твоите уши 

со бушав планински цвет 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska-Trajkovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 228 

 

Башир Дефалах (Алжир)                                                           Bashir Daiffallah (Algeria) 
 

 Д-р Башир Дефалах е доктор на науки по современа книжевна критика. Работна 

позиција: професор по современа критика на Универзитетот Јахија Фарес во Медеа, 

Алжир. Има објавено повеќе од 13 книги поезија и критика и има освоено многу 

награди, како на пример, наградата за поезија Moufdi Zakaria Maghreb во 1997; 

Африканската книжевна награда за поезија во 1999, како и награда за критички студии 

во 2017 (Katara Prize for Critical Studies 2017). 

 

УДК 821.42/.45-1  

Седумте состојби на признанието 
 

Состојба на започнување 

-1- 

Тој ми рече: 

Не дозволувај да те заведе сјајот на  

почетокот 

колку и убаво да звучи. 

Крајот, ох какво бранување,  

низ маските, нивната голотија 

Се открива 

Се молев: 

Само еден сон е доволен да ткае  од  

моите потресени  

едра. 

......................................... 

 

 

Состојба на откровенија 

-2- 

Тој ми кажуваше за илуминацијата на пишувањето: 

Собуј ги сандалите 

Предај се на инспирацијата на овој  

мадригал, 

Тогаш, кон Јатриб драгиот1 

насочи ги крилјата (пеперутките) на твоето  

срце,  

Или кон тоа што го заслужува овој труд: 

водата,  

палмите 

на гостите, убавиот цвет 

Јас велам: 

О  водичу на љубовта, 

Ти ја сподели оваа приказна во целост. 

...................... 
 
___________________________ 

1 старото име на Медина пред доаѓањето на Исламот, град во Саудиска Арабија 
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Состојба на мудрост 

 

-3- 

Тој ми рече: 

Не останувај тука,  

ако громот те лути,  

Слушај, 

Предај се и сѐ толерирај 

За бурата да испрати светлина 

Неуморна, Јас велам: 

Јас сум поет, 

Но во описот нека стои дека сум господар,  

И дека крајот ќе се брои  

наназад. 

 

 

Состојба на сезнајност 

-4- 

Не застанувај меѓу мене и очигледното,  

Сите докази се 

Дека со едно трепнување на окото 

јас сум господар на освојувањата,  

од она што останало, како летен облак 

во еден ...  

Јас велам: 

Меѓу мене и очигледното 

е целиот универзум, 

прашања, 

и еден миг на јасновидност. 

............................................. 

 

 

Состојба на минливост 

-5- 

Тој ми кажа: 

Облакот е жена, 

Не му верувај, 

За слава на Бог, таа не е сусам 

Јас реков: 

Јас сум империја со целата своја величенственост 

 

 

Состојба на посветеност 

-6- 

Тој ми рече: 

Изми се, како пророците, од  

хармонијата на причеста 
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од која верниците пијат во зората, 

И рецитирај: 

„Те предупредив, зачинет со поклонение, 

Сепак, гледам јасно несогласување 

Предај му се на тоа што го сакаш 

Ако сакаш да живееш во уживање, 

Како маченик,  

И посветеноста има свое жестоко знаење 

............................................................ 

 

 

Состојба на доказ 

-7- 

Тој ми кажа: 

Само срцето може да омекне, 

Дека ништо не ти го дава 

откажувањето 

Животот врви, 

Извинувањата нема да ги бришат неправдите 

Јас реков: 

Само љубовта преживува, 

Сѐ останато е само минливи митови 

...................................................... 

 

 

Превод од арапски на англиски јазик: 

Тета Мохамед  

Translated from Arabic into English: 

Teta Mohammed 

 
Тета Мохамед (Teta Mohammed) преведувач од Алжир и професор по англиски 

јазик во средно образование. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian: 

Silvana Neshkovska 
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Дарија Жилиќ (Хрватска)                                                                   Darija Žilić (Croatia) 
 

 Дарија Жилиќ (1972, Загреб) дипломирала на историја и компаративна книжевност 

на Филозофскиот факултет во Загреб. Објавена е во многу домашни и странски научни 

книжевни списанија, а е уредник на списанието кое го издава Хрватското друштво на 

писатели, на повеќе публикации и на третата програма на хрватското радио. Преведена е 

на италијански, албански, бугарски, турски, словенечки, македонски и англиски јазик. 

Има објавено 16 книги поезија, проза, критика и есеистика, а преведува и современа 

американска и англиска книжевност, но и други значајни автори од англиски на 

хрватски јазик. Има добиено значајни награди за својата книжевна дејност. 

 

УДК 821.163.42-1 

ТАНЦУВАЈ, MOДЕСТИ, ТАНЦУВАЈ 

 

Танцувај, MОДЕСТИ, танцувај,  

зад тебе се годините на цветните логори, 

долги осамени прошетки преку градските рабови 

и илјадници години преполни со книги по креветите. 

 

На едрење земи само шолја чај 

телескоп и средство кое го брише 

секое излишно сеќавање на патот. 

 

Во сенката на агавето кое расте на брод, 

во долгите ноќи на отворено, наслушнувај 

како се губат звуците на светот.  

 

Ја пронајде љубовта на својот живот 

и има ли поголема среќа кога ќе се спушти мислата 

на тебе во кое било време од денот, а никој да не го види тоа?! 

 
 

ПО ПРАЗНИЦИТЕ 

 

Колку ми е убава супата од кељ и карфиол 

после  мрсниот оброк во паганските 

денови што доаѓаат. 

 

Верниците повторно можат да пушат на патот, 

децата повторно смеат да јадат чоколадо 

пеачите смеат да пеат усташки и сѐ 

повторно се враќа „на старо“ . 

 

Какво е тоа одрекување за кое се зборува? 

Какви казни ни подготвува телото? 

Само ја скратува веселоста, го празни животот,   

коса без шноли и ситно задоволство. 

 

Твоето тело е достојно за божјиот поглед, 
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а мислите кои ми ја тресат главата 

веќе си заминаа и нас нè претвораат 

во мали краставици. 

 

 

ИДНИНАТА Е СВЕТЛА! 

 

Мислам од денес до утре, 

на хартијата стои натпис за туни, 

на екранот од компјутерот 

слика од цвеќе во вода. 

 

„Иднината е светла, рече 

славната атлетичарка и додаде - 

треба да се живее овој момент, а дури 

потоа да се мисли.“ 

 

 

НА РИЕЧКОТО ПРИСТАНИШТЕ 

 

И што мислеше? Дека морето само по себе е лековито? 

Дека ќе те примами? Не си забележала дека неговиот мирис 

го голтаат австроунгарските сводови и дека одамна веќе недостасуваат звуците 

на Параф.  

Риечаните ги откопчуваат кошулите како да сакаат  

да истрчаат во морето, како да немаат каде да се скријат. 

 

Трговските центри и бутиците не работат, останаа само клупи на 

пристаништето. 

Истегни се на една од нив, извади го џемперот кој сè уште е 

полн со снег. Замисли дека агавата сега цвета, дека 

трчаш со топка, дека старците ги нудиш со чоколадо. Ако успееш, 

ќе паѓаат портокали од Хвар. Гледај, со бродот веќе доаѓаат 

сандаци полни со слепи патници. 

 

На вечер, на Сушак, додека пееш и читаш, така 

прикриено, зборувај за сѐ. Спомни ги телото и љубовта 

и човекот со пивото, смешната артистка, 

долгокосиот активист. Што мислеше? Ништо не мислев. 

 

Превод од хрватски на македонски јазик: 

Љерка Тот Наумова 

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Ljerka Tot Naumova 
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Су Жу (Нов Зеланд)                                                                          Sue Zhu (New Zealand) 
 

 Су Жу од Нов Зеланд е Кинеска поетеса, ликовна уметничка, директор на Асоцијацијата 

за поезија и уметност од Нов Зеланд, почесен директор на Центарот за култура и уметност 

САД – Кина, претставник од Нов Зеланд за италијанската “Immagine and Poesia”, коосновач 

на All Souls Poetry. Соработува со неколку кинески списанија и литературни здруженија 

како уредник и советник. Има добиено неколку награди: Poiesis – наградата на меѓународниот 

натпревар Рабиндранат Тагоре, втора награда во Нов Зеланд - CoCo награда за книжевност, 

Naji Naaman награда за книжевност (2021), the Il Meleto di Guido Gozzano – книжевната 

нагада (2021), а била номинирана и за Pushcart Prize (САД) во 2020 година.  

 

УДК 821.581-1 

СМРТТА КАКО ПРЕРОДУВАЊЕ 
 

Врескачкиот звук продолжува 

Крв испрскана насекаде по земјата 

„Каква штета, колку болно! 

Градот се гуши“ 

Мајка ми упорно продолжува да вели секој ден 

сѐ додека не ја напушти силата 

Тие копаа во овој регион 

Дрвјата се предаваат за да пуштат пат 

додека таа вика по нив 

и влажни солзи треперат во нејзините очи 

Побрзав да ѝ дадам марамчиња 

Посакувајќи тие да бидат пораката 

која таа требаше да ја прими. 
 

 

СЕЌАВАЊЕ НА СНЕГОТ 
 

неколку снегулки се придвижија напред кон Џан Шенг* 

Нежно го допреа брегот, сѐ до крајот на годината 

Беа киднапирани од безмилосниот студен ветер 

гневно ги регрутираа војниците 

И ги подготвија коњите за напад на градот. 
 

Сѐ беше на нишан 

И никој не можеше да избега 

Сега секој предмет е покриен со бледа белина 

Сите лица, дури и вратите и прозорците се маскирани 

Локдаунот ги заклучи градовите 

Хорор завладеа со рамнините и висорамнините 

Од Јангце до најдалечниот крај на земјината топка 

Преку четири океани 

Од едно годишно време до друго, танцува смртта. 
 

Дење снегот се чини мек и неопасен 

Но ноќе станува тежок како железен блок 
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Слушам крцкање на гранки и стреата се руши 

Слушам некои звуци на лавина во далечината. 

 

Дали се сѐ уште тука тие елегантни џуџиња? 

Трезнејќи се на полноќ, броејќи овци, ѕвезди и денови во тишина 

Мирната света месечева светлина 

сјае на белите шаршафи и ѕидови 

со неограничена милост  

На луѓето со несоница тешко им  е да се молат 

Долго затоа што набрзо 

„Петелот ќе закукурига погласно в зори“** 

 
(*Џан Шенг: друго име за Вухан, град во Кина. 

**„Петелот ќе закукурига погласно в зори“ 

Ова е цитат од песната со наслов „За виното“ од Лихе, поет од Танг-династијата во Кина. Тој вели 

дека кога зората доаѓа, а ноќта завршува, сета вистина излегува на виделина. Во 2020 година, 

Коронавирусот почна да се шири од Вухан па насекаде околу светот. Луѓето сакаат да ја знаат 

вистината од каде потекнува вирусот за да можат да ја спречат болеста доколку се појави во 

иднина.) 

 

СЕКОЈА СНЕГУЛКА Е МЕТАФОРА 

 

Малата пеперутка што спие на моето чело 

Сигурно не била во сон 

цикадите пеат околу црешовото дрво 

Еден облак од бели пеперутки 

подзапира, а потоа се лизга надолу 

 

Неочекуван момент е 

неочекувана средба без причина 

и тоа подолго време, идејата за пишување штотуку се појави 

Неговата силуета споена со изворот на светлина во далечината 

набрзина исчезна 

 

Ох, нежната мала пеперутка 

имала благороден и богат минат живот 

одлетувајќи од виугавата река во овој живот 

со мисија да го премине морето 

 

За небото 

За земјата 

Или за една личност 

Голем снег паѓа длабоко во неговото срце 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska Trajkovska 
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Малгожата Журецка (Полска)                                           Małgorzata Żurecka (Poland) 
 

 Малгожата Журецка (1956, Стаљова Воља), познатa и како Госија Журецка, е 

полска поетеса и писателка (авторка на кратки раскази, литературнa преведувачка). Знае 

неколку европски јазици, вљубеник во сликарството и музиката. Магистрирала на 

Универзитетот за технологија во Жешов. Првата песна ја објавила во 1990 година, а била 

член на регионалната писателска асоцијација WITRYNА во Стаљова Воља. Од 2006 

станала член на Сојузот на полски книжевници (Union of Polish Writers, U.P.W.), а од 

2012 – член на Унијата на поети во сеќавање на Војџех Семион. Има објавено 7 поетски 

книги.  Нејзината поезија е преведена (меѓу другите) на англиски, холандски, српски, 

бенгалски, романски, корејски, курдски и македонски јазик, а нејзината проза - на 

англиски и македонски јазик. Од 2020 година е  претседателка на регионален огранок на 

Сојузот на полски книжевници  во Жешов. Во 2020 година, објави том со преводи на 

поезијата на грчко-канадскиот поет Манолис Алијизакис (заедно со Мирослав Груџењ), 

за што и двајцата беа наградени со литературната награда „Златно перо“ (2021). Во 

периодот 2018 – 2021, заедно со Мирослав Груџењ, таа беше преведувачка на поезија на 

послки (над 200 песни од светски поети) во меѓународниот тим на поетски преведувачи 

на Жермен Дрогенброт (проект ИТАКА/ „Преку границите” - Песна на неделата). Во 

2021 годинае  награденa со либанската меѓународна книжевна награда  на Наџи Нааман. 
 

Се раскажува за повоените 50-ти години, а дејството се случува во работничкиот 

кварт во малиот индустриски град каде што една разведена и многу сиромашна  мајка 

се преселила со својата ќерка. Тоа беа години на голема сиромаштија и контрасти во 

животниот стандард и во облеката, особено облеката за девојчињата која практично 

била недостапна во продавниците. 

 

УДК 821.162.1-32 

ХЕЛИКОПТЕР 

 

- Хеликоптер слета овде! 

- Хеликоптер! Хеликоптер!... – децата од нејзината зграда врескаа и трчаа 

да го видат. 

Само што не слетал на игралиштето од стадионот во близина. 

Нусија трчаше колку што можеше побрзо, дишејќи брзо и обидувајќи се да 

земе воздух. 

Таа беше сериозно болна и тоа подолго време во последните месеци. На 

мајка ѝ ѝ беше многу жал за неа и како награда за тоа што Нусија храбро го 

поднесе сето тоа страдање изложувајќи се на серија болни инјекции ѝ купи пар 

сини како синчец еластични хулахопки за какви што немаше ниту сонувано. Тоа 

беше последна мода и секое девојче сонуваше да има такви хулахопки. 

Претходно, таа носеше памучни чорапи, прикачени на нејзиното ленено 

елече со малечки прерамки и метални штипки на краевите. Се засрамуваше 

секогаш кога необлечените места од нејзините голи делови од телото над 

бутовите случајно ќе се видеа од под нејзината оскудна сукња, а момчињата од 

нејзиното соседство ќе почнеа да ѝ се смеат колку што можеа погласно... 

Мајка ѝ дури ѝ дозволи да ги носи надвор во дворот на зградата и тоа без 

да постои некоја специјална пригода. 

Нусија парадираше гордо покрај зградата – и обземена целосно од нивната 

боја од време на време ги допираше. 

Тие беа толку мазни и толку беа скроени како за неа што одлично ѝ прилегаа. 
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Беше со широко отворени очи и самозадоволна од љубоморните погледи 

на другите девојчиња кои сѐ уште не можеа да се пофалат со тоа дека се 

сопственички на толку елегантни хулахопки. 

Сега таа трчаше до стадионот како во сон. Нејзините нозе одбиваа да се 

движат толку брзо колку што таа сакаше, така што ѝ се чинеше дека воопшто не 

се движи нанапред. Сѐ уште беше последна и се плашеше дека нема да го види 

хеликоптерот, дека тој ќе полета повторно пред таа да стигне таму... 

На крајот, стигна до бетонските скали кои водеа кон стоечкиот дел од 

стадионот. Таа веќе беше на средината од скалите кога одеднаш падна несмасно 

на грубите бетонски скали, болно лупејќи го надворешниот слој од кожата на 

нејзините дланки. 

Кога се исправи, виде две големи дупки на новите хулахопки, но и крв на 

колената. 

Беше преплашена од мислата дека нема потреба да си оди дома. Мајка ѝ 

сигурно ќе ја искараше за уништените хулахопки, а „Господинот Појас“ 

(нејзината домашна алатка за казнување) ќе слетува на нејзината глава и пак ќе 

се враќа назад. 

Хеликоптерот престана да ѝ биде важен иако таа почувствува ветер и 

песок на лицето од неговото слетување на стадионот. 

Таа се врати во нејзиниот стан и додека сѐ уште стоеше во ходникот праша 

уште од вратата: 

- Нема ли да ме тепаш? 

- Што е работата? – мајка ѝ одговори од кујната. 

- Ќе ти кажам, но прво кажи ми дека нема да ме караш! 

Мајка ѝ набрзина се појави пред неа и ги виде двете дупки на хулахопките 

на колената на Нусија, но и нејзините крвави колена. 

Ѝ стана жал, а потоа рече: 

- Ај кажи сега, дали треба да се кара еден толку мал задник кој толку  

многу пати беше боцкан со инјекции? За жал, нема да ти купам такви хулахопки 

пак, барем не сега. Ајде сега соблечи ги и оди во капатилото дури не дојдам со 

јод и ханзапласт. 

 Дури тогаш Нусија на сет глас извика дека ѝ е жал што не можеше да го 

види хеликоптерот... 
 

Превод од полски на англиски јазик:  

Мирослав Груџењ 

Translated from Polish into English:  

Miroslaw Grudzień 

 
 Мирослав Груџењ (Miroslaw Grudzień) е полски поет, есеист и автор на кратки 

раскази, но и историчар, преведувач, критичар и публицист. Студирал полска филологија 

на Универзитетот „Марија Склодовска“ во Лаблин и англистика во Краков. Магистрирал 

на полска филологија во 1974 година. Првата песна ја објавува во 1972 год., се занимавал и 

со новинарска дејност. Неговите творби се објавувани во бројни  списанија и антологии.  

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska Trajkovska 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 237 

 

Абу Зубиер (Франција)                                                                         Abu Zubier (France) 
 

 Абу Зубиер е бенгалски поет од деведесетите. Има објавено 20-тина книги. Од нив 

5 се со бенгалска поезија, а 4 се со англиска поезија. Моментално живее во Париз. Бил 

универзитетски професор и истражувач. Исто така има направено неколку документарни 

филмови. 

 

УДК 821.133.1-1 

ОЧЕКУВАЊЕ 

 

Не посакувам непланирана смрт 

Точно планиран датум на смрт ми треба 

Толку многу работа останува незавршена 

И ако смртта дојде ненадејно 

Треба да има закон за оваа работа, 

По долго чекање 

Добив датум за средба со мојата љубовница 

А во меѓувреме, смртта изгнасува сѐ! 

Едноставен бакнеж посакував 

Не го ни добив. 

Смртта треба да се дисциплинира 

Работите треба да се завршат 

И сите луѓе треба да имаат долг живот на ѕвезда 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska Trajkovska 
 

ВЕЧНОСТ 

 

Зборот кој штотуку го изговорив 

Дали вечно ќе остане во морето? 

И дали ќе се спои со океанот 

Дали ќе тече со реката? 

Дали ќе биде цврсто вкоренет во планините? 

Дали ќе биде вклучен во документ на Обединетите нации? 

Дали ќе предизвика бура од прашина во пустината? 

Дали ќе ја запре војната, или набавката со храна 

Дали ќе дистрибуира хуманост 

Или ќе заврши тука, 

Или зборот ќе се изгуби во вечноста. 
 

 

ДОЈДИ СЕГА 

 

Сè уште барам девојка. 

Девојката може да си и ти 
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Имам план 

Да започнам нова година. 

Ќе ја променам облеката, како што правиш ти. 

Ќе го намачкам телото со нов парфем. 

Ти ќе бидеш фасцинирана, 

Моите усни ќе бидат подготвени за тебе. 

Ќе те разбудам рано наутро 

И ќе те бакнам. 

Ќе пливам по твојата блескава убавина 

Те очекувам. 

Нема да имаме уште многу време, 

Бидејќи ќе се случи Трета светска војна. 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Весна Мундишевска-Велјановска 

  

Translated from English into Macedonian:  

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Себастијано Импала (Италија)                                                  Sebastiano Impalà (Italy) 
 

 Себастијано Импала e роден е во Торегрота, провинција Месина – Сицилија, пред 
59 години. Живее и работи во Реѓо Калабрија. Писател, поет и афористичкар уште од 
најраната младост своите први поетски творби ќе ги објавиво локалните културни списанија. 
Објавил три поетски збирки: Оксиеген и мисли ”Ossigeno e pensieri „Норманите и лицата 
на арапите„ (“Normanni e visi d’arabi”, 2016), „Жените што јаваат магаре“ (”Donne a cavalcioni 
d’asino”, 2018). Добитник е на повеќе книжевни награди. 
 

УДК 821.133.1-1 

БЕВ 
 

Бев Грк и Сарацен 
Арапин и Норманец 
Французин во главата 
Шпанец во измамата. 
 

Одлучен и прозрачен 
како бистри води  
што извираат од Алкантра. 
 

Весел и моќен  
со умот одважен 
горд што живеам 
меѓу височините и врз морињата. 
 

Орлиште со крилја пространи, 
во потрага по љубов нова 
заштитен  
со дебели очила 
за да не го видам злото. 
 

 

САРАЕВО ЉУБОВ МОЈА 
 

Кога би знаела само 
колку пати  
сум те барал 
по улиците на Сараево, 
по бреговите на Дрина, 
по плоштадите полни со луѓе 
низ пазарите со зеленчук 
во тишините на тукушто  
експлодираните бомби. 
Но ти беше таму, 
покрај мене 
шепотејќи ми во увото 
нежни зборови 
пронижени со ужас. 
Еден ден 
ги затворивме очите 
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правејќи се дека спиеме 
со надеж дека ќе се разбудиме 
на крајот од војната. 
Никој не 
сфати 
а ние сепак умревме 
во една зимска сува ноќ 
неверни 
осветлени со зелени светилки 
со горчлива прашина 
во градите 
и очите 
исколачени кон светот. 
Се работеше само за миг  
и мирот се врати... 
во безумни потоци 
од разиграната крв 
во главите на згаснатите политичари. 
 

 

ДА БЕВ ТВОЈ ПОЕТ 

 
Напишав  
зборови 
во очите  свенати 
в зори. 
Прозрачните светлини 
од утрото 
врз сѐ уште топлите тела 
од ноќта, 
месечината што се губи 
врз твојот стомак, 
прамените од твојата  
напуштена коса. 
Да бев твој поет 
ќе те сакав, 
загубен во твоето  
илјадагодишно време, 
со игрите во вода 
со моливчиња  
ќе те портретирав 
за да можат твоите потомци да се восхитуваат. 
Но, јас сум само судба твоја  
испишана на превоите 
од историјата, 
што бесконечно протрчува  
низ вечноста. 
 

Превод од италијански на македонски јазик: Билјана З. Билјановска 
Translated from Italian into Macedonian: Biljana Z. Biljanovska 
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Амал Исмаил (Обединети Арапски Емирати)   Amal Ismail (United Arab Emirates) 
 

Амал Исмаил е палестинскa поетеса и писателка која е родена и живее во 

Обединетите Арапски Емирати. Таа е дипломиран професор по англиски јазик и превод. 

Има објавено 11 книги поезија, кратки раскази, како и книги на тема иновации, 

менаџирање со знаење и мајчинство. Таа е основач на Иницијативата RAK READS којашто 

беше наградена со државната награда UAE Pioneers во 2016 година. Исто така добитник 

е и на наградата Tulliola Award 2020-2021 за литература од неиталијанско говорно подрачје. 
 

УДК 821.411.21-1 

# 

 

Кој трпи грешник, гледа 

зборови што се лизгаат низ 

портите на устата,  се чуди 

на движењата на прстите, ти одговара 

тоа што сакаш да го чуеш, или се дави во  

сопствената тишина. 

 

Кој трпи друг – некој лесен ко пердув – 

не се смирува.  

се досадува.., катастофално... апсурдно... хаотично... 

прави што сака, и  

што не сака а потоа 

липа и смее. 

# 

 

Слушни ме! 

Ох, суровост! Во автомобилските реклами, кујнскиот прибор, покривите, и 

куферите. 

- да не ги заборавиме и тоалетите! – 

тогаш суровост, логично е да треба да ти се восхитуваме. 

Сепак прости ми за мојот прекор! 

За што служиш сега кога  

моето срце станува камен што се разградува 

во сонот на водата! 

 

# 

 

Подготвен да напушти сè, 

овој млaдич1 кој стои на палубата на сонот  

со 

брада каде трњето на машкоста никнуваат, со 

отпушок од цигара во раката, и  

пиштол, постојано повторувајќи: „Пукај! Пукај!“ 

„Без корени сум.“ младичот вели. 
 

______________ 
1 На Мухамед Васам Исмаил 
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Немам корени 

„Без земја сум.“ младичот мрмори. 

Немам земја 

„Распрснете ме каде сакате,  

ќе се претворам во оган што ги гори рацете 

што се ракуваа со рацете на дедо ми, а потоа 

му удрија шлаканица,  

и телото му го продадоа евтино.“ 

 

 

Ох, тетичке! 

Не знам ништо за вредноста на земјата со којашто 

си ги полниме очите, устите,  

и задниците на нашите деца,  

 да не ги мократ, поради воениот аждер, креветчињата навечер. Јас 

не ја разбирам логиката на возрасните, ниту некогаш сум ја разбрала картата 

што виси на градите на љубовникот, ниту 

ја разбирам тогата  на селанецот што  

гмечи маслинки со  

кредитна картичка. 

 

 

Ах, тетичке! 

Татковина ми е рана на главата. 

Татко ми еднаш ми рече: 

„Ние сме расселени. Но сепак, ти ВРАТИ СЕ!“ 

Утре, или задутре со  

клучот што ја загуби својата врата во рушевините. Нема ПОТРЕБА од твојата 

крв. Пролеј ја на хартија и успеј далеку од пешачките премини на 

понижувањето.”” 

 

Момчето заминува, НЕ 

со куфер во раката. НЕ 

со вистина во срцето. НЕ 

со оган во споменот. а 

гранка останува зелена. 

 

Превод од арапски на англиски јазик: Зејнеп Ал Кеси  

Translated from Arabic into English: Zainab Qaisi 

 
Зејнеп Ал Кеси (Zainab Qaisi) е креатор на содржини, преведувач, и докторанд на 

Палестинско-американска поезија. Извршен менаџер на платформата Naqsh. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian: Silvana Neshkovska 
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Павол Јаник (Словачка)                                      Pavol Janik (Slovakia) 
 

 Павол Јаник (1956, Братислава) е поет, драматург, писател, преведувач, издавач и 

текстописец. Работел во Министерството за култура (1983-1987), како и во медиуми и 

рекламирање. Бил претседател на Друштвото на писатели на Словачка (2003-2007), негов 

генерален секретар (1998–2003 и 2007–2013), како и главен уредник на неделникот на 

Друштвото „Literarny tyzdennik“ (2010–2013). Добитник е на бројни награди. Негови книжевни 

дела се објавувани во Словачка, Австрија, Албанија, Америка, Англија, Аргентина, 

Бангладеш, Белгија, Белорусија, БиХ, Бугарија, Венецуела, Виетнам, Германија, Израел, 

Индија, Италија, Јордан, Јужна Кореја, Казакстан, Канада, Кина, Киргистан, Косово, 

Македонија, Мексико, Молдавија, Непал, Пакистан, Полска, Сирија, Романија, Русија, 

Сингапур, Србија, Тајван, Турција, Узбекистан, Украина, Унгарија, Франција, Хрватска, 

Чешка, Чиле, Шпанија. mgr.art.pavol.janik.phd@gmail.com / www.pavoljanik.sk  
 

УДК 821.162.4-1 

МУДРОСТ 
 

Сакаш да направиш дупка во светот? 
Штета. 

Светот е полн со дупки. 

И сепак не му бега ништо.  
 

Само ти стана помал. 

Намален. 
Ја слушаш ли таа бучава? 

Трае и понекогаш 
се преправа дека е говор. 
 

Одговараш 
на прашањата, 

што ти ги постави. 
 

Толку многу прашања 

а толку малку одговори. 
 

Тоа е таа мудрост. 

Со тоа сакаш да направиш дупка во светот. 

Штета. 
 

Жал ти е само за 

тоа што го знаеш. 
 

 

ПОЧЕСТ 

 
Со замав на раката 

го прекршуваш небото. 
 

Твоите обожувачи, посветени до смрт, 

се во екстаза. 
Толку многу се што 

mailto:mgr.art.pavol.janik.phd@gmail.com
http://www.pavoljanik.sk/
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само архивите може да ги знаат 

по име. 
 

И уште колкумина ќе маѓепсаш?! 
 

Сакаш уште малку слава во своја чест, 

барем песна, 

одблесок на гласно дефиле. 

Почестен сум, моја 

благородна армијо. 
 

 

НИЕ СМЕ ПРОФЕСИОНАЛЦИ 
 

Нам ни е доволно да ја вметнеме месечината во самракот, 

не рутински, како паричка во слот машина, 

а љубителите на убавината запрепастени трпнат  

додека хоровите рецитираат пофалби. 
 

Се искачуваме накај зенитот, 

секако лесни како балони. 

Пееме за неговата монументална празнотија. 
 

Веќе му завидуваме на нашето сопствено минато. 
 

 

ПОГЛАВЈЕ НАД ГРОБОТ 
 

Неспретни удираат во светилките 

како ноќни молци. 
 

Зрелите пијаници паѓаат. 

Во забавниот парк, чудни генерали 

во мали зелени сукњи прават гримаси. 

Насред метрополата гори шума. 
 

Во лушпата на устата што шепоти 

пливаш во бајка. 
 

Срцето ми чука како целост. 

 

Превод од словачки на англиски јазик: Смилјана Пиксиадес 

Translated from Slovak into English: Smiljana Piksiades 
 

Смилјана Пиксиадес (Smiljana Piksiades) е сопруга на словачкиот поет Даниел 

Пиксиадес од поранешна Југославија.Живеат во Канада. Таа има преведено многу 

поетски творби на Павол Јаник на српски и на англиски јазик. Ја превела и неговата 

книга „Реконструкција Титаника“ (изд. „Прометеј“, 2018 г.).  
 

Превод од англиски на македонски јазик: Весна Мундишевска-Велјановска 

Translated from English into Macedonian: Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Адел Козам (Обединети Арапски Емирати)   Adel Khozam (United Arab Emirates) 
 

Адел Козам (Adel Khozam) е поет од Обединетите Арапски Емирати и неделен 

колумнист. Неговите песни се преведени на неколку јазици. Неговиот роман со наслов 

“Life in Third Eye” којшто е преведен на англиски јазик има добиено Златен медал за 

литература. Објавил 15 книги поезија, проза, мудрости и уметност. Има компонирано 

неколку композиции за театарски претстави и телевизиски емисии и има добиено повеќе 

пати музички награди од фестивалот за детски театар Шарјах (Sharjah Festival of Child 

Theatre). 

 

УДК 821.411.21-1 

НЕСВЕСНИ СЛИКИ НА ЉУБОВТА 
 
Љубов:   Мајка ми ме гледа, а јас сум скоро излезена од нејзината матка.  
Љубов:   Да погледнуваш во часовникот илјадници пати, а да не видиш дека 
застанал.   
Љубов:   Твоето доцно откритие дека слободата е скриена во твоите чевли.  
Љубов:   Ја положив мојата кошула пред нејзиниот праг и бев прободен од 
штиклата на нејзиниот чекор во моето срце.  
Љубов:   Плачот на децата родени во кондом плацента.  
Љубов:   Коцкање со жар. 
Љубов:   Календар на ништото.  
Љубов:   Две раце делат парче леб и се хранат еден со друг.  
Љубов:   Човек одлучува да ја посее својата стара мајка меѓу дрвјата, наместо да 
ја закопа.  
Љубов:   Мигрантот влегува во еден далечен град на крајот на земјата каде се 
сретнува со своето соседство од детството кое живее таму.    
Љубов:   Една жена спие во својот куфер на патувањето во потрага по себеси.  
Љубов:   Направив дупка во фармерките за моето колено да види каде замина 
таа.  
Љубов:   Кога го ставаш стапалото на стартната линија, а никој не дува во 
свирчето.  
Љубов:   Рачката од вратата кога ќе се скрши во твојата рака.  
Љубов:   Кога по очајот, животот ти доаѓа во фустан за танц. 
Љубов:   Празно шише вино на гроб.  
Љубов:   Фудбалска топка паѓа пред две парализирани стапала. 
Љубов:   Слеп возач на амбулантна кола. 
Љубов:   Серум на илузија во главната вена.  
Љубов:   Кога ти си единствениот навивач во битка меѓу ништото и празнината.  
Љубов:   Тоа што започнува откако страста е изгасната, а сепак е поинтензивна 
од нејзиниот оган.   
Љубов:   Распрснати капки и тоа секогаш кога Бог ќе си ги измие рацете и ќе ги 
истресе.  
Љубов:   Секогаш кога ќе ги превиткам нејзините писма, капки солзи паѓаат на 
моите чевли.   
Љубов:   Задоволството од болката кога ти и таа се завртувате и паѓате на 
постела од трња.  
Љубов:   Кога таа ќе ги рашири нозете во реката, реката замрзнува за да не ја 
пушти да си оди.  
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Љубов:   Чекорење со брзина на нејзината сенка.  
Љубов:   Првата буква во новелата која се уништува откако ќе биде раскажана. 
Љубов:   Откината страница од сите религиозни книги. 
Љубов:   Иако нејзината штикла е скршена, таа е повисока денес. 
Љубов:   Измешај го нејзиниот црвен кармин во чашата и испиј го виното на 
бурата. 
Љубов:   Еден пар чевли беа заедно постојано. 
Љубов:   Кога треба да се шегуваш со месечината,  а ти ѝ ја ставаш твојата капа 
на нејзината глава. 
Љубов:   Еден сиромашен човек спие на прагот на банката.  
Љубов:   Кога се обидуваш да слушаш, а твоето уво се претвора во прашалник. 
Љубов:   Лавиринт во форма на права линија.  
Љубов:   Болница на вистината, а ние само што сме влегле во нејзината 
амбуланта.  
Љубов:   Кога за прв пат се искрадов во нејзината куќа, нејзината мачка го истри 
својот образ на мојот глужд.  
Љубов:   Таа ми спиеше на раката цела ноќ, а јас сфатив дека тоа е првата љубов 
е пред сѐ парализа.  
Љубов:   Еден поет го гради својот брод од пенкала, едрата од хартија, а морето 
е оган.  
Љубов:   Твојата сенка против Божјиот гнев.  
Љубов:   Човек и нековата нова жена ги наводнуваат ружите на гробот на 
неговата бивша жена. 
Љубов:   Да се оптегне стрелата, а потоа да се врати назад пред да го прободи 
нејзиното срце.   
Љубов:   На плажата ноќе, кога пливавме голи, брановите ја украдоа нашата 
облека.  
Љубов:   Една девојка и нејзиното момче ја украдоа месечината, па ја скрија во 
нивниот шатор сѐ до следното утро.  
Љубов:   Еден продавач на каси за пари во облик на прасе отвора мал штанд на 
вратата од казиното.  
Љубов:   Еден продавач на мебел ги знае тајните на паровите по начинот на кој 
тие избираат кревети.  
Љубов:   Философите велат, „Вистината е изгубена“, бидејќи ти си со мене.  
Љубов:   Една мајка ѝ вели на ќерка си: „Стави го ножот на неговото место, под 
перницата“.  
Љубов:   Откако ја знам, полициска кола ја чува пред нејзината куќа.  
Љубов:   Рана која му се насмевнува на ножот. 
Љубов:   Секогаш кога ќе ја извадам главата од прозорецот за да видам дали 
пристигнала, птицата на трпението ќе се посере на мене. 
Љубов:   Фармерот конечно пристигнува на трактор додека бикот сето тоа го 
гледа.  
Љубов:   Еден поет го стиска до последна капка мастилото од неговото пенкало 
во чаша со виски и наздравува за тишината. 
Љубов:   Жена која кога кога ќе го погледне својот одраз во водата гледа 
месечина.   
Љубов:   Витезот ги затвора очите и соништата, а тој и неговиот коњ се удираат 
во дрво.  
Љубов:   Прегратка меѓу двајца боксери пред смртна битка.  
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Љубов:   Нејината рака и мојата се допреа кога и двајцата посегнавме по 
последното шише отров во продавницата.  
Љубов:   Пејачот на крајот од концерот си ја вади устата и ја фрла како бакнеж 
до последниот човек во публиката.  
 

Превод од арапски на англиски јазик:  
Хамдан Алкезам  

Translated from Arabic into English:  

Hamdan AlKhezam 

 
Хамдан Алкезам (Hamdan AlKhezam) дипломирал на Универзитетот во Данди 

(Dundee University) каде и магистрирал во областа на животна средина и одржливост. 

Како асистент истражувач транскрибирал и превел квалитативни интервјуа од областа 

на културата. 

 

Превод од англиски на македонски јазик:  

Даниела Андоновска-Трајковска  

Translated from English into Macedonian:  

Daniela Andonovska Trajkovska 
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Јернеј Кустерле (Словенија)                  Jernej Kusterle (Slovenia) 
 

Јернеј Кустерле, роден 1987 година во Словенија, дипломирал на Филолошкиот 

факултет во Љубљана. Збирки: „Поетска слобода“ (2004), „Бесконечни полиња на 

дигитални мисли“ (2012), „Типкописи: Генеза“ (2016) и „Вртовите на Пекинг“ (2021). 

Неговите песни се преведени на неколку странски јазици (англиски, кинески, 

италијански, грчки, српски, хрватски, македонски, албански) и се објавени во книжевни 

списанија и антологии во Словенија и во странство. Учествува на меѓународни 

литературни фестивали. 
 

УДК 821.163.6-1 

САЛУТИРАЊЕ 

 

Зедоа мерки на мојот јазик. 

Го зашија ковчегот, со конец на мртовечка 

тишина. Го прочитаа моето име, 

што буди неспокојство. Пелтечеа и 

се смееја. Низ нивните црни заби во мојот 

нос издишуваа смрдеа на гнили ветувања. 

Умирав и се чудев, колку е 

убаво да се умира и да се восхитува на Смртта. 

 

 

ПРИСТИГНУВАЊЕ 

 

Авионот го свиткува воздухот; 

поминува низ просторот и 

продира низ пукнатините 

на времето; ги искривува сликите, додека   

ја имитира птицата и ја  

турка кон рабовите на платното. 

 

 

ОДЕКНУВАМ ВО БЕЗВРЕМЕНОСТ 

 

Секој ден ги черечат 

моите мисли, a потоа, од криковите 

одекнувам во безвременост, 

ги подрежуваат цвеќињата што  

расцветале на  

компостот од усни ветувања 

и ме прободуваат со погледи  

од пајкини глави. 

На крајот од денот 

сѐ уште сум остар 

звук што исчезнува во 

рѓосаните цевки на 

старите облакодери на Пекинг. 
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НЕКОЈ ДРУГ 

 

Се променив. На  

саемот на култура станав 

лаошиСиВен. Луѓето ги 

поздравувам со нихао и 

се разбудувам со погледи 

насочени кон мојата соба. 

Слушам моминска смеа, 

кога сонливо замолувам за  

сметката и збунето барам 

пари за ориз и вода. 

Спонтано го следам движењето 

на смогот во моите бели дробови, 

искашлувам зборови што се 

спуштаат како саѓи на 

урнатините на куќата и со куаизи 

ги ловам остатоците од животни 

и билки. Чекорам покрај реката 

Тонгхуи. Покрај алгите очите ми се  

исполнуваат со жад. 

Навечер си варам чај.  

Ноќе повторно станувам некој друг. 
 

_____________________ 
Си Вен – учителот Lăoshī Sī Wén 

нихао (nǐhǎo) – здраво 
куаизи (kuàizi) – кинески стапчиња 
 

 

ПРИВИДЕНИЕ 

 

лицата над кои 

бдее пискотот од мириси на последните  

часови, носат нежна насмевка. 

густите погледи сомнително набљудуваат 

пред себе. во внатрешната  

страна на очните капаци се вртат hànzì 

како реклами што од улица 

канат во ноќни клубови. 

црвената потонува во злато и 

кипи низ нијансите на просторот. 
 

_____________________ 

hànzì – кинески карактери 

 

Препев од словенечки на македонски јазик: Искра Пенева 

Translated from Slovenian into Macedonian: Iskra Peneva 
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Олга Лалиќ-Кровицка (Полска)                            Olga Lalić-Krowicka (Poland)  
 

Олга Лалиќ-Кровицка е родена 1980 г. во Шибеник, Хрватска и е со полско-српско 

потекло. Дипломирала србокроатистика на катедрата за славистика на Јагелонскиот Уни-

верзитет во Краков, Полска. Почесен граѓанин е на царскиот град Сирмиум (Сремска 

Митровица) од 2014 г. и лаурет на наградата „Мисаоник“ за 2014 г. Автор е на околу 15 

книги поезија, драма и бајки. Преведувана е на повеќе јазици и застапена во антологии. 

Добитник на 15-тина книжевни награди меѓу кои: прва награда на полскиот поетски конкурс 

(Кросно, 2004), главна награда на Мелнички вечери на поезијата (Бугарија, 2006), „Златен круг“ 

за афирмација на српската сатира во светот (Белград, 2010), меѓународната награда „Naji 

Najman” (Либан, 2015), „Книжевна далга“ на „Струшките книжевни средби“ (Струга, 2016), 

Гран при за драма на манифестацијата „Битолски книжевни паметења“ (Битола, 2018), награда 

за преводи од полски јазик од Здружението на книжевни преведувачи на Црна Гора 

(Подгорица, 2020) и др. Превела повеќе поетски и прозни дела на автори од Полска и од 

Балканот. Се занимава и со фотографија, цртеж, сликарство и дизајн. Свои трудови изложувала 

на колективни изложби во Србија и Македонија. Живее и создава во Дукла, Полска. 

 

УДК 821.162.1-1 

СЕДРЖИТЕЛОТ И ТИШИНАТА 
 

Знаеш, Седржителу, 

дека тишината е вистинска тогаш 

кога говори свеста, 

а реалноста се облекува во роба: чија вистина 

на насушниот ден 

си Ти. 

Седржителу, Твојот ореол е од тишина, 

затоа во него 

врати ме мене себеси 

и ѓаволот нека не ми ги краде мислите, 

нека не ми ги соли 

и нека не ги дотура своите. 

 

На тоа хистерично смеење, 

на карпата во главата 

потребна им е Твојата тишина, мој мил Седржителу, 

за да ја изгазиш во молк. 

Злото нема свое име ни лик. 

А Твојата тишина е исткаена од достојност. 

 

Ти благодарам за себеси во денешниот ден, 

додека на колена го повторувам Твоето име 

од тивка добрина. 

Нека победува скромноста, 

нека замине суеверието 

и те молам 

сега, кога ме враќаш мене на себеси, 

врати ме засекогаш... 

Мој мил Седржителу.  
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МОЛКОТ НА КРВТА КОЈА ШУМИ 

 

еднаш кога ќе слушнеш 

како од локва крв израснуваат два зумбули 

помоли се за лудите 

меѓу нив и јас стојам 

во црн фустан ги довикувам 

паднатите ангели 

Бог нека ги оздрави 

и мене и тебе исто така  

на векот на вековите мислите  

што ти ги испраќам од локвата 

ветрот ги распрснува сите одеци на зборовите 

расцветуваат 

како трње на главата 

 

заминуваат Божјите балерини 

на танцот на смрзнатото небо 

како темносин кристал 

прислушкувајќи како локвата 

се менува во река на животот 

ништо веќе нема да речам 

додека умираат божиците на минатото 

ветрот разнесува пепел од емоции 

по пресушеното море на надежта 

 

повторно гледам бели облаци 

како пропаѓаат низ полиња со крстови 

во провалијата на изгубените души 

само еднаш од душата растат цветови 

 

Превод од српски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

 

Translated from Serbian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Аријан Лека (Албанија)                                       Arian Leka (Albania) 
 

Аријан Лека (1966), албански поет, прозаист, есеист, детски писател и преведувач. 

Докторирал на албанска акнижевност. Завршува специјалистички студии од областа на 

модерната италијанска книжевност. Професор по албанска филологија на универзитот 

во Тирана. Автор е на над петнаесет поетски и прозни книги преведени на голем број 

светски јазици. Поважни дела: „Во ова време ништо не се случува“; „Коработ на сонот“; 

„Домашна змија“; „Страбизам“; „Поправање грешки“; „Долап“; „Во потрага по 

изгубената кошула“; „Роден во провинција“. Добитник е на голем број домашни и 

меѓународни книжевни признанија. Главен и одговорен уредник е на книжевното 

списание „Поетека Албанија“ и основач и раководител на поетскиот и книжевен 

фестивал „Поетека.“ 

 

УДК 821.18-1 

МАЛА ТРИЛОГИЈА 

 
[Епитекст: Луѓе кои не се познаваат едни со други,излегоа на брегот. Некој чека што ќе 

донесе морето. Некој друг чека да дојде брод и да го поведе кон другите брегови. Дете 

со школка на вратните солзи во близина на зачадениот оган, во пламенот со кој 

возрасните, иако не треба, ги палат цигарите.] 

 

1. Немата мапа на Отранто - Дует 

 

На поморските гробишта 

каде што се удавивте 

 

-Ние отворивме гробови 

И ги засадивме сините лилјани. 

 

Соланите беа затворени 

Смртта не треба да влезе во оброкот 

 

-Без зборови беа жените што завиваа 

Смртта знае да плива 

 

Ги крие рацете под пазувите 

Ние залудно чекавме 

 

-Никој не се врати 

Имиња на пена - залудно чекавме 

 

 

2. Деца на албанскиот јужен брег - Соло 

 

Во ноќта на големите ѕвезди во август 

Децата не фрлаат цвеќиња во морето. 

Ги излажавме најмалите 

Им рековме: удавените луѓе можат да се садат како семиња во почвата. 

Повеќе или помалку како златни монети што Пинокио ги закопал. 
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Удавените во морето се монетите 

На дното на садот за спасување на милоста. 

 

Облечен во црни кеси 

Слично како и кај облеките на Хуго Бос 

Заштитни костими од прашина и ултравиолетови зраци 

Удавените влегуваат во авионот. 

 

Во стомакот на авионот ковчезите фрижидери – капат врз подароците 

Внатре во количките. Родителите остануваат на ред. 

 

Чекајте во тишина со трпение пасошка контрола: 

Албанец. Европеец. Удавен човек. 

 

„ПАСОШИ НА ЕУ - ЛЕВО • ДЕСНО - СИТЕ ДРУГИ ПАСОШИ“ 

 

 

3. Пресечена вена - Хорска 

 

Не овде, таму далеку остана таа ноќ 

Кога го сонував моето семејство 

Истурено од матријархатот во морето. 

 

Несени, растегнати, загреани јајца четириесет дена и четириесет ноќи, моето 

семејство 

Се додека од телото излегуваа чамци наполнети со реки 

И убиени момчиња. 

 

- Зошто ги баравме реките без нашите синови? 

- Дали се сеќаваш? Се сеќаваш ли на таа ноќ? 

 

Жените ги затворија ушите со облаци 

А мажите со реки ги врзуваа исечените вени. 

 

Ушите слушнаа и се сетија како беше поделено светското богатство: 

 

- Што е од Земјата, ќе биде и од Морето! 

- Сѐ што е од Морето, на Земјата не може да биде. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 

Сашо Огненовски 

 

Translated from English into Macedonian: 

Sasho Ognenovski 
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Иво Мијо Андриќ (Хрватска)                  Ivo Mijo Andrić (Croatia) 
 

Иво Мијо Андриќ е роден 1948 г. во Чаниќи кај Тузла. Тој е дипломиран 

политиколог и магистер по економија. До 2004 г. живеел и работел во Сараево, а денес 

живее и работи во Загреб. Со книжевно творештво се занимава повеќе од половина век. 

Објавил повеќе од 50 книги поезија, проза, драма, есеи, книжевни рецензии, афоризми и 

епиграми, и пет стручни книги од подрачјето за заштита на работничките и човечките 

права. Книжевните трудови му се преведени на англиски, германски, руски, чешки, 

словачки, словенечки, македонски, кинески, романски, ерменски и арапски јазик. 

 Член е на Друштвото на хрватски писатели, Друштвото на писателите од Босна 

и Херцеговина, Друштвото на хрватски писатели за деца и млади и Здружението на 

хрватски афористичари и хумористи. 

 

УДК 821.163.42-1 

ДЕНЕС 

 

Денес нема да има непредвидливи настани 

Ниту појави кои долго се паметат 

Осамна сончев и прозрачен ден 

Очите денес се заљубени во бесконечната светлост 

И ништо не може да ги одведе во погрешен правец 

Денес птиците несебично ја пеат песната која  

Не ја запаметив во минатиот живот 

Ветрот ја изгуби силата како болен човек 

Чувствителен на ненадејната промена на звукот 

Пчелата нечујно собира полен строго пазејќи  

Секоja латица да остане на своето место 

Денес е свеченост на тишината која ја слават 

Сите кои неизмерно ја сакаат пролетта 

Микробите денес се радуваат на росата која налегнала 

Од прерано забремените капки 

Денес на вестите не беше спомната војна 

Ниту се гледаа траги од експлозиите омраза 

Водителот изговараше поезија за цвеќето чиј мирис 

Се ширеше во стаклените мисли на слушателите. 

Спортските настани се одржани со детски насмевки 

Во училишните игралишта 

Публиката ги прегрнуваше своите блиски без претпоставка 

Колку убавина се наоѓа во тишината 

Прогнозата на времето денес беше непотребна за 

Земјоделците кои нестрпливо го очекуваа дождот 

Овој ден е даруван на светот како награда 

За пропуштената радост донесена со ветрот 

Од пределите за кои никогаш нема да сонуваме 

О Боже како сè така убаво си составил 

Да нема место за омраза ни во едно срце 

Како си направил дрвото да наликува на човекот 

А гранките на нашите раце 
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Како си створил складност каква што немало 

О Боже, задржи го овој миг толку долго 

Да по почувствувам животот како признание за сè што 

Младите сонуваат додека  во изобилството трева бараат детелина 

Со четири листа 

Одврати ја Боже алчноста и желбата за недостижното 

Поништи ги разликите што навлегле низ нашата затворена врата 

Зајакни ги слабите со сила која што се вика љубов 

Одземи им го жезлото на моќните од неосветлените раце 

И биди со нас до моментот на заминување во непознатото 

Утрово влегов во денот како во своја куќа 

Додека ме прегрнуваше сонцето со зраците необјаснива топлина 

Така е родена песната од чии зборови 

Зрачи сеопшто помирување 

Да бидеме денес суштества на среќата што шират мир и добро 

Така овој ден ќе трае колку и нашиот живот. 
 

Превод од хрватски на македонски јазик: 
Елизабета Јончиќ 

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Elizabeta Jonchik 
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Жарко Милениќ (Босна и Херцеговина)     Žarko Milenić (Bosnia and Herzegovina) 
 

Жарко Милениќ (Брчко, 1961) објавил триесет книги поезија, проза, книжевна 

критика и есеи. Негови книги објавени се и на македонски, украински и ерменски јазик.  

Наградуван е во регионот и во странство. Преведува книжевни и други дела од англиски, 

руски, македонски, бугарски, словенечки и украински јазик. Учествувал на книжевни и 

преведувачки манифестации во низа земји. Живее во Брчко и Москва. Главен уредник e 

на списанието за литература, театар и култура „Сусрети“ од Брчко. Сега е на докторски 

студии по руска книжевност во Москва. 

 

УДК 821.163.4(497.6)-32 

МАЈКА 

 

 Не сакав да разговарам со неа. Поточно не сакав да брблам со неа. Одбив 

да пијам кафе со мојата газдарица, ми пречеше што пали цигари една по друга, 

ми пречеше што кашла заради тоа, што зборува многу. Сакаше да разговараме, 

всушност сакаше да ја слушам нејзината приказна, а беше единаесет часот и 

веќе ми се спиеше. Сакав само да ја прашам да ми го остави телефонот на 

користење. А зошто да не? Таа живее во едно село кај Карловац. Овој стан во 

Риека го издава. Би ги плаќал сметките за телефон. Сите велат дека нема 

причина да го одбие тоа. А мојата сосетка од приземје вели дека на мојот 

претходник газдарицата одбила да му го остави телефонот.  

 И газдарицата раскажува за оние кои живееле овде. Немало проблем со 

никого. Имало такви кои живееле тука со години. На кои им било тешко да се 

иселат. Кои и сега ѝ испраќаат разгледници. Кои навраќаат и носат кафе... 

 Една од нив е и Маријана. Уште ќе останела ако не се омажела. На 

сопругот не му сметало дека Маријана останала во врска со поранешната 

газдарица. 

 Понатаму сè се одвивало како што треба. Маријана забременила. Била 

среќна. Сè додека... 

 Еден месец пред терминот за раѓање, Маријана ја посетила својата 

газдарица. Не знаела кој друг да го замоли. Маријана пораснала во дом за 

незгрижени деца. Никогаш не дознала кои се нејзините родители. 

Претпоставувала дека живеат некаде. Зошто ни после толку години не добиле 

желба да ја видат својата ќерка? 

 Маријана сега, кога требало да роди, кога за прв пат требало да стане 

мајка, добила желба да ја запознае својата мајка. Помислата дека ќе стане мајка 

без да знае која е нејзината мајка, ја доведувала до очајувње. Не, таа не ќе може, 

таа не сака да роди без да го дознае тоа.  

 И газдарицата ѝ ветила дека ќе ѝ помогне. Но, како? Дали ќе има 

доволно време за тоа? 

 Газдарицата е брблива, но не е глупава. Домот за незгрижени деца во кој 

живеела Маријана веќе не постои. Газдарицата отишла во Центарот за социјална 

работа. Кажала што сака да дознае. Директорот ѝ рекол дека не ќе може ништо 

да се направи. 

 Која можеше да биде мајката на Маријана? Мојата газдарица се сетила 

на една ментално растроена жена која и во лето и во зима носела исто палто и 

шешир, и поголемиот дел од денот го поминувала пред Домот за деца и млади 
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каде што живеела нејзината ќерка. Газдарицата претпоставила дека мајката на 

Маријана не е луда. Од некоја причина таа не сакала да го прифати 

мајчинството. Која причина? 

 Претпоставила дека мајката на Маријана била проститутка. Од каде ѝ 

дојде тоа? Можеби некој на газдарицата ѝ рекол дека незанемарлив дел од 

мајките во тие домови се проститутки. Или никој не ѝ го рекол тоа? Тоа можело 

да биде само нејзина интуиција. Или во весниците прочитала нешто за тоа? Во 

тоа воено време, во весниците повеќе пати било пишувано за еден младич за кој 

била распишана потерница од Хаг. Бил мачител во еден од логорите. Се 

пишувало и за неговото минато. Мајка му е проститутка. Родила три деца. Секое 

со различен маж. Сите го имаат нејзиното презиме. Не ми е познато дали тој 

воен злосторник пораснал во Домот или со неговата мајка. 

 Грижливата газдарица од директорот на Центарот побарала адреси од 

сите регистрирани проститутки за кои, според годините и биографиите, би 

можело да се претпостави дека би можеле да бидат мајката на Маријана. 

 Добила дваесетина адреси и тргнала со ред. Газдарицата има извонредно 

памтење. Детално го опишуваше изгледот на тие жени. Репродуцираше цели 

реченици како жив диктафон. Од мојот разговор со газдарицата помина 

значително помалку време отколку од нејзиниот разговор со сите тие жени и јас 

не би знаел да повторам ни половина од она што го слушнав за тоа колку таа 

знае. Газдарицата беше во состојба да запамти ситни детали. Да го запамти 

изгледот на тие жени, бојата на нивниот глас, движењата на нејзините 

соговорнички при таа низа од незабележливи интервјуа, изгледот на нивните 

станови, односно на становите во кои живееле... Таа можеше да биде подобар 

новинар од мене. Подобар писател од мене. 

 Сите тие жени, се разбира, реагирале поинаку. Како и што изгледале 

поинаку. Понекогаш тоа звучело комично, понекогаш трагично, а понекогаш 

трагикомично. Кај некои од нив газдарицата зажалила што дошла. Имала 

чувство дека жената со која разговара попрво би ја истерала. Кај некои ѝ било 

пријатно. Газдарицата знаела кога ќе сретне, ако некогаш сретне, таква жена да 

ја поздрави со „добар ден“. За една дури мисли дека би сакала повторно да ја 

посети. Дека двете лесно би можеле да станат пријателки. 

 На крајот газдарицата сепак ја пронашла бараната мајка. Направила 

добро дело. Таа не знае како поминала средбата на мајката и ќерката. Не 

присуствувала. Веројатно Маријана, кога после толку години ја запознала 

својата мајка, ја поздравила исто како што Стјепан Томаш, главниот јунак на 

романот „Добар ден, тато“, го поздравил својот татко.  

 По ислушаната приказна на газдарицата, не ја прашав тоа што сакав да ја 

прашам. Немав веќе волја за тоа. И не беше тоа затоа што бев поспан. Напротив. 

Приказната сосем ме разбуди. Не мислев веќе на телефонот, туку на Маријана и 

нејзината пронајдена мајка.   

 

Превод од хрватски на македонски јазик: 

Весна Мундишевска-Велјановска 

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Vesna Mundishevska-Veljanovska 
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Нур Насрах (Сирија)                                                                 Nour Nasrah (Syria) 
 

Нур Насрах е сириска поетеса. Има дипломирано на Катедрата за превод, на 

Универзитетот во Тишрин. Таа е член на Унијата на сириски новинари. Нур Насрах 

освои прва награда за поетска креативност од издавачката куќа New Delmoun во Дамаск, 

2017 година. Има објавено една збирка поезија. Работи како уредник за англискиот дел 

од списанието Adwa Almadena. Објавува трудови од областа на книжевноста и преводи 

во сириски весници и списанија на арапски јазик. Некои од нејзините песни се преведени 

на шпански, романски и англиски и објавени се во меѓународни списанија во многу 

европски земји. Таа работи и како книжевен преведувач. 

 

УДК 821.411.21-1 

1 

Фрагментација 

 

Ти ги давам моите јадови,  

Ги гмечиш во рацете 

Ги претвораш во камчиња град,  

Ги ставаш како круна на главата 

Потоа велиш  

Дозволи ми да ти ја исчешлам мократа коса! 

***** 

Твојата рака на мојата коса  

е поубава од крстарење  

по бреговите на Италија 

**** 

Сонував дека летам  

но не знаев дека зборот лет 

е мал збор од само неколку букви 

**** 

Половина од тебе е болна 

а другата половина е уморна и ѝ студи. 

Во темната соба,  

Ги занемаруваш своите соништа 

Обидувајќи се да разбудиш некого 

Чиј мирис на цигари е на твоето тело 

 

**** 

Твојата љубов е прогласена за конфузуја 

а мене не ме бидува за правење глупости 

само се обидував да го допрам твоето лице 

кога ми рече  

ова лице е твое! 

 

**** 
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2 

Чекање 

 

Не се сеќавам каде првпат се сретнавме 

Можеби  во некој минат живот 

или во некоја книга 

додека сум ги вртел страниците  

за да заспијам; 

Таа ноќ 

Сите итаа кон своите сништа 

Додека јас одев кон моите песни. 

Да ги средам перниците за нив 

да ги наместам чаршафите  

И да им го шепотам тивко твоето име 

За да се смирам  

И да престанам да се бркам самиот себе. 

Таа ноќ, 

Те чекав да дојдеш 

Да го поправиш патот на една мисла во мојата глава. 

Мисла за осамени тела 

што ги мачи љубовта, 

за порите што ќе се отворат еден ден 

за насобраните разочаруввања, 

за рушевините што ме кријат од тебе 

За рушевините внатре во мене  

И за заморот што ме спречува  

да дишам слободно ноќе. 

Јас бев тој што бараше причина за ти да 

дојдеш 

Баш оваа ноќ 

Бидејќи меморијата не ми помага да се сетам 

 на сите мои грешки, што ги љубам 

оние што порано ми помагаа да заспијам. 

 

**** 

 

Превод од арапски на англиски јазик: Шурук Хамуд  

Translated from Arabic into English: Shurouk Hammoud 

 
Шурук Хамуд (Shurouk Hammoud) e сириска поетеса, новинарка, книжевен 

преведувач, дипломирана и магистрирана на превод на текст на Универзитетот во 

Дамаск. Има три објавени збирки поезија на арапски јазик и две збирка поезија на 

англиски јазик. Таа е член на Унијата на палестински писатели и новинари и има 

добиено многу меѓународни награди. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: Силвана Нешковска 

Translated from English into Macedonian: Silvana Neshkovska 
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Михо Нонака (Јапонија - Америка)                         Miho Nonaka (Japan - USA) 
 

Михо Нонака (Miho Nonaka) е по потекло од Токио и е билингвална поетеса која 

предава Англиски јазик и Креативно пишување на Универзитетот во источен Илиноис и 

Витон Колеџот. Нејзината поезија и нефикција е објавена и во: The Iowa Review, Ploughshares, Tin 

House, Cimarron Review, American Letters & Commentary. Била номинирана за Пупкарт 

наградата за поезија во 2007, а нејзиното творештво било избрано од Марк Доти за да 

биде објавено во  Helen Burns Poetry Anthology: New Voices from the Academy of American 

Poets’ University & College Prizes, 1999-2008.  Избор од нејзина поезија е објавена во 

American Odysseys: Writings by New Americans (Dalkey Archive Press). 

УДК 821.521-1 

УДК 821.111(73)-1 
 

ВЕЛИГДЕНСКИ ЦРЕШИ 

 

Далеку од дома, тажните цреши1
106 почнаа да цутат 

за прв пат надвор од црквата: 

ова е нивниот петти Велигден во Чикаго. 

 

Не го одземаат здивот така како што тоа го прават  

слоевите облачиња на црвените цветни ливчиња покрај реката Сумида, 

туку се потемни, потенки цветови кои паѓаат надолу. 

 

Сепак, нашиот свештеник настојува да ја гледаме црешата. 

Младоста распостила тепих под дрвјата и  

наместо традиционалните мочи топки2
107 во три нијанси, 

 

ние ужинаме со бајати и суви колачиња – донација 

од Костко3
108, една од нивните алатки за намалување на данокот. 

Свештеникот сака да се фотографира со својата сопруга 

 

и неговите две ќерки, и двете без партнери и совршено билингвални.  

Една по друга ги преведуваат на англиски шегите и беседите за тие што не знаат 

јапонски 

 

како што е мојот сопруг. Нивната мајка ги нарекува нејзини „кралски војници“  

кои учествуваат во секоја непријатна ситуација  

произлезена од мисијата на нивните родители, 

 

со своите непреведливи животи. Тажните гранки не се ништо друго 

туку пречка за нашите деца; 

не чувствуваат никаков копнеж кога цветовите се раштркани, 

 

собрани во евтини пластични јајца 

                                                 
1

106 Јапонска цреша чии гранки растат надолу. Цветот е розев и нежен (забел. на превед.). 
2

107 Вид традиционални колачи во тркалезна форма направени од мек и ровок ориз (забел. на превед.).  
3

108 Костко е Американска мултинационална корпорација која раководи со синџир претпријатија 

(една од најпознатите во светот) (забел.. на превед.) 
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расфрлани по тревата. Триумфално, син ми ги држи своите шеќерни животни4
109  

како да се малечки пирамиди во светкав шеќер. 

 

Тој го разбира, но не го зборува  

мојот мајчин јазик. Пиле по пиле, тој ги раскинува  

и ги голта нивните неонски тела од мачмало 

 

додека јас се прашувам зошто воопшто си дозволив да верувам  

дека еден ден, ќе се чувствувам помалку  

осамено. Свештеникот во неговата кожна јакна 

 

би можел многу добро да помине како средовечен Јакуза5110  

ако едно попладне не добиеше повик од Бог во пустинската Калифорнија 

чекајќи да му го променат маслото 

 

на неговата стара Тојота. Нашиот постар, г-дин Ајоки 

кој ја изгуби работата во градот како инжинер  

непосредно пред пензионирање, ни држи лекции за тоа како се прават  

 

солени црешови колачи со помош на машина за леб. 

Господинот Ајоки им става зелен чај на присутните  

во нивната чаша од стиропор извинувајќи се за неговиот горчлив вкус, 

 

велејќи ни да земеме повеќе од Американските колачи. 

Немаме Саќе за Велигденското набљудување на црешата,  

a лицето на свештеникот станало розово, 

 

и во тишина, забележуваме колку многу неговата коса се има повлечено наназад  

за време на овие година или две. Немаме лира за да ја обесеме на дрвјата 

 

но ги имаме нашите срца. Тоа што ги отвора нашите срца кон овие цветови  

е нивниот моментален миг на мирувањe обележан од јаснотијата на нивното 

заминување. 

 

Седејќи исправено на постилката, неговите очи ги забележаа цветните ливчиња, 

еден друг постар човек, господин Сузуки, шепоти: 

„Ќе има ли вакви цветови во рајот?“ 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska Trajkovska 

                                                 
4

109 Peeps (англ.) – слатки од мачмало кои се продаваат во САД, а се во форма на животни  во 

зависност од празникот кој се прославува (пиленца, зајачиња и др.) (забел. на превед.) 
5

110 Јакуза – членови на транснационални криминални групи во Јапонија, односно Јапонска мафија. 

(забел. на превед.) 
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Валерио Орлиќ (Хрватска)                                                  Valerio Orlić (Croatia) 
 

Валерио Орлиќ (1967, Риека) е автор на 20-тина 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, меѓу кои и балканската награда „Ацо Караманов“ во 2019 г. 

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“. 

 

УДК 821.163.42-1 

* 

На лицето темнина 

Во срцето носталгија 

Солзи на перницата 
 

* 

Што е тоа копнеж 

Кажи ми во моментот 

На спојувањето на рацете 
 

* 

Пробуди го срцето 

Почувствуваш ли празнина 

Побарај познат 
 

* 

Осамна ден – 

Во далечината густа магла, 

- патува  патот. 
 

* 

Свенат лист, 

Одлета на небо: 

– Разигран ветер. 
 

* 

Познати погледи 

Маѓепсани кругови 

Талкам во празно 
 

* 

Измиј ги со солзи 

Овенатите ливчиња 

И налеј ги ружите 
 

* 

Умираат тивко 

На топлиот образ 

Белите снегулки 
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* 

Испуканиот чадор 

Под небото 

Го повикува дождот 
 

* 

Познаници или странци 

Одлучи се за љубов 

Времето изминува 
 

* 

Сенката на масата 

Непрестајно се мрда 

Гранката се ниша 
 

* 

Го барам од тебе 

Она што ми припаѓа 

Тоа си ми должна 
 

* 

Ноќва побегни 

По познатиот пат 

Знај дека те чекам 

На патот мраз 

Низ тенките ѕидови 

Бурата шепоти 
 

* 

Во тишината на мракот 

И звуците патуваат 

Дали ги слушаш 
 

* 

Моето сеќавање 

Го испишува минатото 

На дното на листот 
 

* 

Утринската прашина 

Безгрижно спие 

На испуканата маса 
 

* 

Испуканиот пат 

Вешто се крие 

Под старите чевли 
 

* 

Сребрени  бои 

Светулкаат во мракот 

Пеперутки играат 
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Емилио Паз (Перу)                                                                         Emilio Paz (Peru) 
 

Емилио Паз/ Emilio Paz (Лима, Перу) е професор по филозофија и религија. 

Автор е на три книги поезија. неговите дела се објавувани насекаде во Перу, Чиле, 

Аргентина, Венецуела, Колумбија, Еквадор, Бразил, Коста Рика, Мексико, САД, Романија, 

Шпанија, Индија, Куба, Бангладеш, Бугарија и Италија. Се занимава со проучување на 

поврзаноста меѓу естетиката, образованието и поезијата. Го води блогот El Eden of 

poetry (https://edenpoetico.wordpress.com) и раководи со The Kametsa Magazine. 

 

УДК 821.134.2(85)-1 

ПРОЛОГ 

 

Бог си достојува на зборот 

и ни го дава својот Син. 

Зборот, отелотворен, нѐ љуби. 

Но тоа е безмерна љубов. 

Математиката не е божествена. 

Плимата и осеката го знаат тоа 

па ја влечат мудроста 

за да потоне во заборав. 

Ние сме нереални броеви 

од секое множество. 

Ние сме генеза на хаосот 

Мртви цвеќиња 

за кои другите погрешно мислат дека се тела 

на војници кои маршираат до Вердун. 

Утре кога месечината ќе си замине 

ќе бидеме арапска песна 

под некоја карпа на Алхамбра. 

Но денес, месечината гледа во нас со презир 

ние сме сведоци на Бог 

кој го жртвува својот Син 

за суштества кои не го сакаат. 

 

 

МОЛЧИ 

 

Тишината е лице. 

Има студен поглед 

Кој навлегува во коските. 

Коските направени од хартија: 

Слаби 

Кршливи 

Лесно горливи 

Тишината е лице на песокта. 

Истекува од дланките на сеќавањето. 

Но секогаш остава знак. 

Цветна миризлива патека 
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За која другите погрешно мислат дека е смрдеа од гробишта: 

Декомпозиција придружена од класична музика. 

Виргилиј ја надгледува тишината на Данте. 

Данте ја консумира тишината на Беатриче. 

Беатриче е задоволна со тишината на Бог. 

А Бог? 

Молчи на олтарот 

Додека свештеникот проповеда. 

Проповеда тој дека е збунет 

Околу тоа што сакал да каже 

Но дека никогаш не се ни обидел да го каже. 

Тишината која е капка 

Од која се раѓа река. 

Рио кој се самоубива во морето. 

Сѐ се враќа во едно 

Дури и зборовите 

И тишината се вечно враќање. 

 

 

ГРОБИШТА ОД СЕЌАВАЊА 

 

Гитарата свири во позадина. 

Ѕвони со часови 

сѐ додека јажето не се скине 

Звукот напушта сѐ. 

Сѐ е звук 

а без него, ништо не може да се трансформира 

во сенка која го проголтува 

тоа што останува од сеќавањето. 

 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska Trajkovska 
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Искра Пенева (Србија)              Iskra Peneva (Serbia) 
 

Искра Пенева е родена 1980 год. 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), „Некаде помеѓу” (2015) и „Fiori 

di luce” (2020, коавторска поетска книга, Италија). 

Добитничка е на повеќе признанија и награди. Преведува од македонски на 

српски и обратно. 

Член е на Здружението на писателите на Србија и на Здружението на 

новинарите на Србија. Се занимава и со визуелни уметности. Создава кратки музичко-

поетски филмови. Нејзините фотографии се излагани на самостојни и групни изложби 

во земјата и странство. 
 

УДК 821.163.41-1 

TВОЈОТ ПРОФИЛ 
 

Во мирисот на утрото  

Ги допирав 

И ги бакнував 

Твоите усни 

Челото 
 

Прстите ја галеа контурата на твоето лице 
 

Зошто прозорецот не беше поголем  

За да влезе низ него 

Целата сенка слична на тебе 
 

 

ПОВТОРНО 
 

Изморени и крвави прсти од скелетот 

Го кинат телото 

И истргнатото сеуште пулсирачко срце 

Го фрлаат во средиштето на сребрениот одраз 

На дното на длабокото езеро на љубовта 
 

Школката го затвора 

Прегрнува со седеф 

И го крие со години 

Тоа станува зелен камен 
 

Чекајќи го рибарот со тенка мрежа 

Да ја фати школката 

Да ја отвори 

И повторно да го исчисти 

Од вишокот на дијамантска прашина 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 267 

 

ВО САМРАКОТ 

 

Виолетови тонови 

 

Над градот облаците 

Направиле негова копија 

 

Одозгора 

Во сопствените материјални оригинали 

Гледаат 

Храмот 

Кулата 

И зградите 

 

Ја носат леснотијата 

И душата на градот пред залез 

А доволни се за судир 

На двојноста на ликот 

За бунтот на слободата 

Спроти приземните невистини 

 

Во темницата сѐ се успокои 

Тивкото паѓање на пердувот го засече воздухот 

И ја наруши тишината 

 

Непослушните ангели немале право на избор 

Дури ни лековитите билки што растат на изворот 

Не им биле доволни за да им ги излекуваат раните 
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Доменико Пизана (Италија)                                              Domenico Pisana (Italy) 
 

 Доменико Пизана (1958) е роден во Модика, Докторирал по Теолошки науки – моралот 

на Теологијата, на Папскиот Универзитет Латернезе во Рим. Оснивач е и претседатело на 

Литературното здружение „Кафе Квазимодо„ од Модика, град во Југо-Источниот дел од  

Сицилија. Поет, литературен кртичар и научник чии дела се интегрално преведени на полски, 

шпански, романски и англиски јазик. Објавил 9 збирки поезија, 6 книги литературна критика 

меѓу кои е најзначаен трудот за Салваторе Квазимодо со наслов „Оној Нобеловец што 

пристигна од Југот-Салваторе Квазимодо меѓу слава и заборав, преведен во 2011 година 

на романски и една значајна студија на делото на Еуѓенио Монтале. Меѓу другото објавил 

и 11 студии од теолошко-етичка природа како и 3 тома историско-политички трудови. Во 

2016 Општиснката Администрација и Pro Loco од Модика го одликуваа со златен медал  

„Premio Sicilia Federico II„ за култура; во 2017 во јануари добива награда „Premio Europeo 

FARFS за култура и амбиент, доделена од страна на Меѓународното здружение на 

литературни критичари со седиште во Париз; во септември 2017 во Сан Вито Ло Капо 

(Трапани) е прогласен за Magistar Vitae за придонесто во културата во рамките на V 

издание на Меморијалот Вито Ругириело (Vito Ruggiriello). Преведуван е на повеќе јазици. 
 

УДК 821.131.1-1 

МЕЃУ ТОНЕЊЕТО И НАДЕЖТА 

 

I. 
Светлината се спушти врз сетилната реалност. 
Ги допре нишките на срцето 
 затворајќи ја судбината во нашите раце: 
нѐ оддели едни од други 
а нејзините зраци обвиткани со ослободување 
 нѐ направија господари на животот и смртта. 
 
Треперам пред оваа опојност од светлина 
 што стана извор на насилство, 
горчлив плод од еденското дрво. 
 
Мојата поетска душа заталкува 

пред светлината ш то сака да владее. 
Се плашам од триумфот на оние што сами 

посакуваат да ѝ  ја затворат вратата на Светлината. 
 
Ослободување? 
Каде ли тоа мислиш дека ќе го најдеш 
 ослободувањето? 
 
Се дадовме во една безумна трка 
да го убиеме Господ и да ја освоиме вселената 
 и сега завладеа длабока ноќ, студено е 
 паднавме во празнина лишена од светлината. 
 
Барам Светилка  на земјата  
 да ѝ донесам светлина  
за да блесне со „незаборавно доживување“. 
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II. 
Песната што ја опева вистината за светлината 
 се престори во флејта што фалшиво свиреше. 
 
Разумот го  кренавме на бродот на животот 
за едно уверливо патување  од сништа  напишани врз мразот, 

знаењето за жал се истопи во водите на лагата, а силината на брановите 
ја искриви силата на разумот. 

 
Влеговме во најдлабоки темнини 
 што го соголи човекот од неговото сопствено јас: 
одговорот на прашањето допре празнотија 
 остана само понорот исполнет со ништо. 
 
Разумот требаше да го спушти оружјето, 
 да го предизвика Зборот од дрвото на знаењето 
 за да го украде огнот и го проголта плодот 
современоста да ја остави само за неа . 
 
Моите очи  го набљудуваат плачот на потопените, 
 бараат нови посигурни светови 
 прашуваат каде ли е божицата на разумот. 
   
  

III. 
Онаму каде разумот не спозна граници, 
 тоталитаристичките системи ги креанаа своите идоли 
свирејќи ја само својата вистина. 
 
Сонувавме нови земји, 
допревме нови неба 
 вечни простори исполнети со раскош: 
 наутро мажите и жените фрлаа мрежи 
за да се опијат од светлината 
 да станат господари на сегашноста и утрешнината. 
 
А во срцата носиме само 
 животи измачкани со крв: 
ја плаќаме опојноста од истрошениот блесок 
на олтарот лишен од Светлина. 
 
Сега е време повторно да ја побараме 
 границата на осветлувањето заробено од  неизвесното 
и зад грб да ги оставиме 
 прикаските за насилство каде лудилото 
предолго владееше како ангел на светлината. 

 

Превод од италијански на македонски јазик: Билјана З. Билјановска 

Translated from Italian into Macedonian: Biljana Z. Biljanovska 
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Клаудија Пичино (Италија)                                               Claudia Piccinno (Italy) 
 

Клаудија Пичино е родена во Јужна Италија, но живее и работи како наставник во 

северниот дел од Италија. Објавена е во над 100 антологии, а е и поранешен член на жири 

комисии за доделување значајни национални и интернационални книжевни награди. Пи-

чино е национален раководител за Европа за Светскиот фестивал на поезијата (World Festival 

Poetry), ја промовира истанбулската култура во Италија како амбасадор на асоцијацијата 

„Ист Санат Арт“ (Ist Sanat Art Association). Има објавено 34 книги поезија меѓу кои има 

нејзини авторски книги, но и нејзини преводи на италијански јазик на познати поетски 

имиња ширум светот. Ја има добиено престижната награда „Stele of Rosetta” во Истанбул 

во 2016 година, „World icon for peace“ (Нигерија, 2017), наградата „Najiman“ (Либан, 2018) и 

околу 250 награди од Италија за заслуги во областа на културата. Уредник е на меѓународ-

ното книжевно списание „Papirus“ во Турција и меѓународното списание „Atunis“, но и на 

италијанското списание „Gazzetta di Istanbul“ коешто се печати во Истанбул. 
 

УДК 821.131.1-1 

РАДОСТ 
 

Радоста е еурека 

на научникот, 

хармонија 

на првите погледи. 

Радоста е насмевка 

на  детето, 

врапче  

кое полетува, 

таа е Nice to meet you 

меѓу две души сродни. 

Радост сум јас 

кога ќе сфатам 

дека ниту еден облак 

не го помрачува моето небо! 

 

 

ОТВОР НА СВЕТЛИНАТА ВО КАТЕДРАЛАТА 

 

Има отвор во катедралата 

кои ги калемат пупките на светлината 

на гранките мрачни и испреплетени. 

Има насмевки 

кои ги заплискуваат изгаснатитте срца 

и ги отсликуваат добиените брчки. 

Има луѓе 

кои здивот ти го крадат 

за да се најадат  

на самотничка гозба 

и да ги закопаат коските, 

рибјите коски, перјата и крлушките, 

уништувајќи ги остатоците 
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за да не сведочат  

за злоделото. 

Мракот демне од заседа, 

брчката ме изненадува, 

канибалот се крие во жртвата. 

Ќе бидам отвор на светлината, 

лифтинг на своите брчки, 

грабливка на својот канибал. 
 

Превод од српски на македонски јазик: 
Борче Панов 

 

Translated from Serbian into Macedonian: 

Borche Panov 
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Санкар Саркар (Западен Бенгал, Индија)    Sankar Sarkar (West Bengal, India) 
 

Санкар Саркер е индиски автор. Едноставноста е клучна за неговата креативност 

збогатена со естетика, наука како и митска и емпириска философија. Тој е автор на A 

New Philosophical Classic: Theory of Love, I love you, Why? Am I only Bastard?, Wings Of 

Rhythm, Rhythm (во коавторство), A Triangle of Love (во коавторство со д-р Џенет Паскул 

(Филипини) и Мајкл Форестер (Велика Британија)), Ekoi Britte (збирка поезија на 

бенгалски јазик), Tumi Keman Achho (збирка поезија на бенгалски јазик),  Handful of Dust 

(збирка поезија рецензирана од 15 универзитетски професори), како и Dandelion Cadence 

(во коавторство со проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, Борче Панов и Сридар 

Саркар). Тој е автор на Besides, и уредник на литературното списание BUBBLE, кое се 

објавува на англиски јазик. Уредник е и на Bridge, антологија на поетски творби од 

поети од Истокот и Западот, објавена во 2020. Тој ја има добиено и наградата 

BANGAGOURAB во 2016 од Кара Кабар. 

 

УДК 821.214.32-1 

ГРСТ ПРАШИНА 

 

Ќе ми даде ли некој  

грст прашина од оваа земја? 

За да го почуствувам пулсот на Универзумот 

За да го почуствувам постоењето на животот 

За да ја почуствувам вечната инспирација  

За да продолжам да се соочувам со софистицираноста 

Насекаде 

Од секое место 

Од раѓање до гроб 

И од реалноста до вечноста 

Јас сакам само еден грст прашина  

од земјата! 

За да ја разберам  

демократската сензационалност 

што постојано ми тече низ вените 

Во мислите 

Во спознанието 

Дури и во крвта, 

 

Освен ако не сте дете  

дали некогаш сте ја почувствувале вашата суштина 

Во една мала прашинка? 

Дале сте си го виделе ликот  

во огледалото на оваа земја? 

Како се рефлектира вашиот лик  

во бескрајноста на вечноста? 

Како изгледате? 

Убави или грди? 

Интровертни или екстровертни? 

Демократи или автократи? 
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Пријатели или непријатели? 

Не ја наведнувајте главата 

од срам! 

Кренете ја главата  

И отворете ги очите 

Поздравете го детето  

На вашето срце на срцата 

Има сѐ уште време  

Има сѐ уште сино небо 

Природата е прекрасна  

Океанот е разбрануван 

Ридовите се оптимистични 

Дојдете, храбри мои срца! 

Храбри љубовници! 

Храбри другари на испирацијата 

Да го дофатиме небото 

Да се распрснеме низ бледилото 

Да ги никнеме сите неродени можности 

Да ги разбудиме поспано 

Чувствата од трансот,  

Сакам еден грст прашина 

За да чувствувам, за да разберам 

За да ја замислам врската 

меѓу минатото, 

Сегашноста и иднината,  

За да насликам скица 

За несигурноста 

На платното на сигурноста 

На моето наострено срце 

Со различни и подредени  

Бои од прашината на мојата земја 

И од земјата на Универзумот; 

За да почуствувам вечна радост и екстаза 

Со мојот тежок поглед на смртник 

Ритамот на чувството на моетo земно тело  

Сведено на прашина! 

Ќе ми даде ли некој 

грст прашина од оваа земја? 
 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Силвана Нешковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Silvana Neshkovska 
 
 
 
 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 274 

 

Константин Северин (Романија)          Constantin Severin (Romania) 
 

Константин  Северин е романски посател и визуелен уметник, основач на 

Архетипскиот експресионизам и негов поборник, високо ценето глобално уметничко 

движење, кој тој го основал во Буковина во 2001 год. Дипломирал на Универзитетот во 

Ајова на меѓународната програма за креативно пишување, а има објавено 10 книги поезија, 

есеи и фикција. Негови дела се објавувани во: World Literature Today, Artdaily, Trafika 

Europe, the Poet, It’s Liquid, Levure Litterature, Empireuma, Contemporaneul, Vatra и многу 

други меѓународни уметнички и книжевни списанија. http://constantinseverin.ro/   

 

УДК 821.135.1-1 

ИВ КЛАЈН 

 

Воопшто не сакав толку бргу да те оставам 

но љубовта кон боите ме уби 

ултрасината боја е мост до невидливото 

најгустата експресија на виталната енергија 

Секогаш ќе бидам сликар на блескав простор 

светол живописен и електричен 

и ќе продолжам да го ставам мојот потпис на небото 

 

не е случајно тоа што те напуштив 

одеднаш во синиот период 

откако ја ослободив бојата од затворот на линијата 

за да го направам нематеријалното и апсолутното видливо по секоја цена 

Почнав да мислам дека не сме ништо друго освен сенки на вистинскиот свет 

Знам, многу од вас ми се потсмеваа и мислеа дека сум ексцентрик 

кој талка низ своите сини шуми со морски сунѓери 

и мириса на алкохол и винил ацетат 

 

Нема повеќе да поминувам по твојот простор како непознат метеорит 

и нема повеќе да повторувам дека сликите се само пепел од мојата уметност 

која физичкото око не може да ја види во Mondo Cane 

моите уметнички дела навистина беа мојот живот 

кој го претворив во пламења за да можам да потпишам неколку огнени слики 

сините свеќи во кои сакав да исчезнам со мојата девојка Траут 

во големата работилница со светлите акорди на Моцарт 

 

Нема да употребам зборови кои вселената не ги сака 

но те молам не ме озборувај 

не вели дека сум ги употребил како живи четки 

жената која ја љубев Жаклин Елена Жил и Траут 

насликаното тело на антропометриката ја прави поврзаноста помеѓу 

интимното и универзалното 

и во истовреме е и субјект и објект четка и слика 

гест и убавина материја и вечност 

скала од крв и сон по кои се искачуваш во хиерархијата на светлината 

 

http://constantinseverin.ro/


СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 275 

Нема да се откажам од потрагата по лицето и срцето на зрнцето светлина 

сината длабочина на длабочините на ништото 

Ќе продолжам да ја лупам кожата на времето на епидермисот на материјата 

за да можеш да ме видиш преку леќите на солзите таков каков што сум 

живеејќи ја интензивно мојата сопствена смрт со секој допир на четката 

за преку порите на секое насликано платно 

да можам да ја издишувам мојата душа од кристалниот свет 

 

Суцеава, 28 јули 2020 

Забелешка: Зборовите со закосени букви се од вдовицата на уметникот, Ротраут 

Клајн 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska Trajkovska 
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Дипика Синг (Индија)                          Deepika Singh (India) 
 

Дипика Синг е млада индиска поетеса. Професор е по англиски јазик. Пишува 

поезија на англиски јазик и ја објавува во бројни списанија, блогови и вебпортали: 

„Bharata Vision“, „The Poet Magazine“, „Web Poesia“, „Womensweb“, „The Literary Mirror“, 

„Atunis galaxy poetry“, „Poetryzine Magazine“, „Archer magazine“. Живее во индиската држава 

Асам која се наоѓа на североистокот од Индија и во која се зборува асамски јазик. 

 

УДК 821.214-1 

КОПНЕЖ ЗА 

 

Во својот следен живот копнеам да бидам огромно дрво, со голема сенка. 

 

Моите корени ќе се прошират длабоко 

и заедно ќе ја негуваме нашата драгоцена Земја. 

 

Таа ќе биде центар на разнобојни птици. 

 

Како мајка, ќе ги заштитам од бурите 

и нема да дозволам никогаш да паднат. 

 

Цврстите гранки ќе ги принудат децата да се лулаат 

и нивната гласна смеа ќе ме храни со векови. 

 

Моите суви гранки ќе ја загреат трошната колиба 

и околу огнот, душите слободно ќе потпевнуваат. 

 

Смарагдно зелените листови ќе повеат свежо ветре 

и со мирисот на моите цветови ќе се исчисти душата. 

 

Моите гладни деца, повеќе да гладуваат нема 

сочни плодови со години стомаците празни ќе им ги хранат. 

 

Мојата обвивка ќе ги зацели лузните  

и гранките на мојата мудрост ќе направат рај. 

 

 

Превод од хрватски на македонски јазик: 
Елизабета Јончиќ 

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Elizabeta Jonchik 
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Антонио Спањуло (Италија)                               Antonio Spagnuolo (Italy) 
 

Антонио Спањуло (роден во Неaпoл, 1931) е лекар по професија, но исто така и 

поет, литературен критичар, писател и автор на драмски текстови. Од неговите бројни 

публикации на овој автор особено се издвојуват последните негови публикации: Canzoniere 

dell'assenza, Kairós 2018, Istanti o frenesie, Punto a capo 2018, Polveri nell'ombra, Oedipus 

2019. Неговото име се споменува од страна на А. Асор Роса во томовите насловени: 

„Речник на италијанската литература (Novecento)“ и „Италијанската литература 

(Einaudi)“. Тој е основоположник и организатор на серија литературни конкурси со 

наслов L’assedio della poesia, од 1991 до 2006. Во 2014 година на церемонијата Camaiore 

беше награден со специјална наградa од жирото, а во 2017 година ја доби наградaта  City 

of Conza, Златен ловоров венец за животно достигнување. Во 2019 година, во Рим, доби 

наградата за извонредност, Excellence Award. Неговото творештво е присутно во голем 

број домашни и меѓународни визуелни поетски изложби, како е во многу антологии; тој  

соработува со периодични публикации и списанија од различни култури, а во моментов 

раководи со серијалот Le parole della Sibillа за издавачката куќа Kairós, како и онлајн-

ревијата Poetry Dream.  Тој е основач и претседател на жирито за наградата The siege of 

poetry 2020. Неговите дела се преведени на арапски, романски, англиски, француски, 

шпански и грчки. 

 

УДК 821.131.1-1 

САБОТА 

 

Повторно бариерата од часови се буни, 

ја бркавме сѐ дур не се претворивме пак во претопено злато, 

во распеани улични ќошиња во придушена светлина,  

додека вечерната врева не ни одговори. 

Секoе парче ткаенина му се покорува на пожoлтеното лисје, 

за да го обнови сонот роден во земјата, 

во супстанцата и енергијата краткорочно 

наречени очај. 

Чекорам низ твоите ситни радости,  

низ тенките патеки на крвта, 

и го барам јасниот звук на прстите 

по минливиот патот на очните капаци 

денес кога твојата уста нуди бескрајна тишина. 

 

 

КАПРИЦ 

 

Од мртовец до мртовец, заменете ги штитовите, 

ја пцуевме војната, 

безсмисленоста на ситниците чекајќи надеж. 

Измислени злосторства за да откријат  

кои беа вистинските непријатели на поезијата  

во оваа вжештена ароганција на анархијата. 

На работ на смотијата златото од небото исчезнува 

а јас се давам без мислост во лозјето 

влажно и лепливo со секрети. 
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Пo вшумукувањето на полжавот 

сѐ уште го имам горчливиот вкус на јазикот 

од твојата деланка, а во ушите 

вербалниот капприц што сакаше да го изговараш. 
Клопче спомени ја притиска несигурноста на мракот. 
 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Силвана Нешковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Silvana Neshkovska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 279 

 

Аугуста Томасини (Италија)                               Augusta Tomassini (Italy) 
 

Аугуста Томасини e родена во Фосомброне - Пулја (Fossombrone-PU-1955) по 

прогресивниот губиток на видот поради развој на пигментозна ретина, стана дел од 

Италијанското здружение на Слепи и лица со намалени видливи способности од Пезаро. 

Актуелно ја врши функцијата nа советник и координатор за Родова Eднаквост за 

Регионот Марке. На 15 септември 2015 беше номинрна за комесар на истата 

организација (C.P.O.) за Регионот Марке. Современа поетеса која постојано се ангажира 

во работата на бројни активности  од социјална природа. Има објавено 7 поетски книги, 

а дел од нив се преведени и објавени на шпански јазик. За своето поетско творештво 

Аугуста Томасини била наградувана со национални и меѓународни лтературни награди. 

Во 2020 година излезе од печат и голем дел од нејзиното поетско творештво собрано во 

двојазична потска збирка  „Патот на душата“ на македонски и на српски јазик. 

 

УДК 821.131.1-1 

КАКО ОТПЕЧАТОЦИ 
 

Понекогаш чинам дека луѓето 

се траги... 

Некои подлабоки од други, 

влегуваат и на свој начин  

ти го бележат животот. 

 

Некои си заминуваат, 

но секогаш ги оставаат  

оние неминливи траги. 

Од другите не останува ништо, 

тоа се траги минливи. 

 

И кога ќе ги  сретнеш  

вистинските луѓе, 

нивните траги остануваат 

на начин за да не може 

никој никогаш да ги избрише. 
 

 

ПРИКАСКА... СИ ТИ! 

 

Бесконечна благост 

што на животот му дава смисол. 

Ти си радост што носи само среќа... 

Ти си симпатија. 

Светлина, што патот го осветлува. 

 

Сончев зрак си 

што срцето го грее 

Како изгрјесонце си 

Што сѐ уште на животот  

смисла му дава 
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како ветер си 

што лицето го милува   

 

Како море си 

што носи љубов 

Како виолината  

со својата мелодија. 

 

Ти си вистинска љубов, 

толку искрен и чист 

ти си пријател што ми треба 

Ти, вистинска прикаска си... 

 

 

ЗА ТЕБЕ 

 

За тебе ...имав глас 

и мислев на тебе. 

За тебе...Што ми носиш радост 

и му даваш смисол на мојот живот 

сила да се борам 

желба да сакам и, 

зошто да не, одново да почнам 

да се надеваме дека ќе има ново утре. 

 

Тебе...Нежност моја бесконечна 

посакувам да ти посветам, дел од мојот живот... 

Ти си извор на богатството на песната 

на љубовта и нежноста 

што ме опива и збунува. 

 

За тебе...што си таков каков што од секогаш сакав, 

дури и само за еден ден, час, миг. 

Тебе ќе ти ја посветам секоја насмевка, секој поглед. 

Тебе...што умееш да слушаш, разбереш и дадеш љубов... 

За тебе.  

 

Превод од италијански на македонски јазик: 
Билјана З. Билјановска 

 

Translated from Italian into Macedonian: 

Biljana Z. Biljanovska 
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Едуард Харентс (Ерменија)                             Eduard Harents (Armenia) 
 

 Едуард Харентс (1981) е познат Ерменски поет од Јереван. Дипломирал на 

Универзитетот во Јереван на Факултетот за ориентални науки и на Универзитетскиот 

центар за арапски јазик и култура во Каиро. Автор е на 10 книги поезија. Објавен е во 

бројни Ерменски и странски списанија и антологии. Пет пат добивал награди за најдобра 

поезија и превод, прва награда за млади поети (Irina Gyulnazaryan) за книгата «Lethargic 

Vigilance», Јереван во 2013, меѓународната награда Петер Богдани (Косово, 2015), 

„Дарданика“ (Белгија, 2019), Светската награда Панорама (Индија - Италија, 2020). Преведен 

е на повеќе од 50 јазици и како таков е најпреведувам Ерменски автор. Во 2016 година 

му излегува книга на белгиски јазик, а во 2017 – книга објавена во Шпанија.  
 

УДК 821.19-1 

*** 

Ги кубам сега 

клепките на тишината една по една 

за да си ја поправам молитвата 

искината од нијансите на зборот... 

Сега нијансата е повеќе од гласот... 

И влегувам сега 

во црквата на надежта бос, 

за чекорите да не ги обојуваат гласовите на мојата среќа. 

Колку стапалки биле разделени од шепоти... 

Но мојата стапалка  

е мојата молитва за љубов, 

која нема крај, 

затоа што никогаш не се обојува  себеси во зборови... 

И сега 

основната боја е вистината, 

која вели дека љубовта е песна на чувството... 

дека музата не се претвора во жена... 

Превод од ерменски на англиски јазик: 
Хермине Aршакијан  

Translated from Armenian into English: 

Herminée Arshakyan 

 

Хермине Aршакијан (Herminée Arshakyan) е од Ерменија и се занимава со преводи. 

 

 

*** 

По толку многу побожни 

ноќи без љубов 

немам поим од кој 

мускул на времето 

бурите ѕвонат од мене самиот 

очигледно чистејќи ги сите мои 

утра, кои 

останаа удрени со тупаница туку така 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 282 

се до сега 

како чевлите 

на ученик – добитник на златни медали... 

 

Интересно: 

толку многу богат, толку многу звучен, 

на чии порти 

мојата вечер, еден ден, 

ќе намигнува? 

 

 

КОПНЕЖ 

 

Сенката на бојата 

ги мери 

лузните на денот; 

чекорејќи по спокојството  

на сретнатиот сон... 

 

Цветот е тајната 

на болката; 

интроспективна насмевка. 

Наследникот го именува гревот. 

 

Под личните ханзапласти 

на молитвата, 

себеодрекувањето на едно дрво 

е исто толку светло  

колку што се топли рацете 

на ноќта. 

 

Го смрзнувам... твоето име. 

Превод од ерменски на англиски јазик: 
Харут Вартанијан 

Translated from Armenian into English: 

Harout Vartanian 

 
Харут Вартанијан (Harout Vartanian) е поет-преведувач, роден во Сирија. Тој е 

претставник на ерменската дијаспора. 

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska Trajkovska 
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Вера Цветановиќ (Србија)                                Vera Cvetanović (Serbia) 
 

 Вера Цветановиќ e професорка по српски јазик и литература, a се занимава со 

уредувачка и новинарска дејност, лектура и уредување на книги; основач е и уредник на 

школскиот весник „Ученички искри“. Од 2003 година до денес ја организира „Мала 

песничка школа“ од која произлегле бројни литературни остварувања, четири зборници 

и збирки на детска поезија. Авторка е на поезија за возрасни и деца, пишува раскази, 

есеи, стручна литература (преведувана е на бугарски, италијански, француски јазик). 

Соработник е на повеќе списанија, зборници, антологии. Добитник е и носител на 

награди и признанија Член е на Друштвото на писатели на Србија. 

 

УДК 821.163.41-1 

МЕЛОДИЈА НА НЕИСКАЖЛИВОТО 

 

Нешто вилинско во овие простори, 

Нестварни нијанси  ги одблеснуваат без мерка, 

Обоени со смарагдите на Ерато 

Опојните магии на постојаната верба 

 

Сакам вакви мистични сфери 

Посакувам често овде да бидам 

Разиграното срце радост собира, 

Златна круна и жолт украс славам. 

 

Со богомолка длабоко во себе   

Каде молитвата во бранови вибрира 

Сенката на аџијата високо се крева 

 

Шумолејќи пораки на љубов и мир 

Изворот сребрен во жица ги преде 

Мелодијата на неискажливото тивко пулсира. 

 

 

НАСЕКАДЕ ТЕ ИМА 

 

Во мирисот си на зумбулот и лалето, 

Во босилекот ти го насетив здивот, 

На цутот јаболков ил прецутената цреша, 

Мислам дека си прав поленов. 

 

Те чувствувам насекаде, сенко на мојот лик, 

Во чемпресот ти ја насетувам ставата, 

Кога славејот ќе ја развие песната, 

Во неа твојот глас го препознавам 

 

Од пенушестиот облак ѕиркаш 

Со огнена рака ми ја гибаш косата, 

Во перче од магла со здивот се шириш. 



СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ       (9) 9,  2021       ISSN 1857- 940X        CONTEMPORARY DIALOGUES 

 

 284 

Со срма од утринска роса ме блеснуваш 

Во мека тишина со шепот ме проникнуваш  

Низ овој простор, со мене господариш. 

 

 

ПРАЗНИК НА СВЕТЛОСТА 

 

Околу тебе се разиграла светлина 

Заискрила во голема радост, 

До мене дотекува вир зелен, 

Срцето во ритам пее од милост. 

 

Бавно се нуркам во море од тишина, 

Додека твојата мисла во зеницата ја гледам, 

Трепети страшни ќе се јават ио ќе минат, 

Во страв те возвишувам и не те давам. 

 

Нека те има во сѐ што сум, 

Во песните уште побујно, повеќе, 

Како жито по дождови мајски 

 

Да царуваш додека постојам 

Во тивкото зреење на вознесувањето 

Со твоето име себе те нареков со мое името  

 

 

ПРЕД БЕСКРАЈОТ НА НОЌТА 

 

Избледе уште еден  

од најубавите залези  

 на светот 

 

А блескаше како да нема  

никогаш да зајде 

Се засенчија незнајни видици 

 

Уште една едноставност 

    се поместува 

 се преобразува 

   се буни 

 

Почнува игра на грабање 

Непредвидливото очајно небо 

за миг се обвива со ведрина  

потоа со облаци се исполнува 
 

Превод од српски на македонски јазик: Билјана З. Билјановска 

Translated from Serbian into Macedonian: Biljana Z. Biljanovska 
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Леонтин Чапо Милениќ (Хрватска)        Leontin Čapo Milenić (Croatia) 
 

 Леонтин Чапо Милениќ (1989, Осијек) магистрирал хрватски јазик и историја на 

книжевност.  Дипломирал на Филозофскиот факултет во Универзитетот во Осијек во 2012 г. 

Долги години пишува песни и кратки раскази. Ги објавува во детските списанија „Смиб“, 

„Радост“ и „Сина ластовица“. Во 1997 г. награден е со прва награда на Фестивалот за 

поезија „Ивица Кичманович“ во Запрешиќ. Објавува песни и научно-фантастични приказни 

во книжевни списанија, а на натпреварот ЕРАТО 2001 г. добитник е на признание од 

Меѓународниот институт за книжевност за песни. Својот прв роман „Кордина шака”, прв 

хрватски „trash“ роман го објавува во 2011 г. во издание на Едиција Божичевиќ од Загреб. 

Електронско издание на романот излегува во 2017 г. во издание на Медиа Арт Контента, 

Нови Сад, Србија. Својот втор роман „Излет на смртта”, го објавува во 2019 г. во издание 

на Круг Књига од Загреб. Третиот роман „Кралство на надежта“ излегол во 2020 г во 

издание на „Хангара 7“ од Загреб. Преведува книжевни дела од англиски јазик. 
 

УДК 821.163.42-31(082.2) 

КРАЛСТВО НА НАДЕЖТА 

(извадок од романот) 

 

Во градот Ул'Тхан во мистичното кралство Виндир, живееше еднаш 

чудак по име Ангус Морд. Тој извртен тип по професија беше локален чевлар, 

но се занимаваше и со маѓепсување и повикување демони на кои што им 

принесуваше бројни човечки жртви. Но освен нив, имаше тука и самоубијци кои 

со драга волја побрзуваа да учествуваат во неговите сурови ритуали, бидејќи им 

ветуваше дарежлива награда, до душа после завршената работа.  

 Меѓутоа на Мордовите непримерни разоноди им се закануваа локалните 

жители на кои веќе им се беа смачиле неговите крвави обреди па одлучија да им 

стават крај. Наоружани со запалени факли, коси, српови и стапови, еден ден 

провалија во неговото скривалиште и на изненадување му ги претепале 

помошниците, уништувајќи попатно сè пред себе. 

Увидувајќи дека се наоѓа во смртна опасност, Морд силно се исплаши за 

својот живот. Избега од своите одаи и одлучи да покрене ритуал за повикување 

на некој демон кој што би му прискокнал на помош.  

– Има ли некој да ме чуе?! – свика тој. 

Меѓутоа никој не му одговараше. Смртна тишина. 

Повикуваше, се молеше, пцуеше и проколнуваше, толпата приоѓаше сè 

поблиску и поблиску до неговите одаи, но одговор немаше. 

 Веќе се помири со својата јадна судбина ставена на клада, кога наслушна 

рʼжлив шепот. 

 – Кој ме вика? Таман сум заспал како мало бебе. 

             – Ангус Морд, чевлар и во слободно време маѓесник.  

             – Јас сум Танатос, демонот на лудилото. Што сакаш од мене?  

             – Работата е итна, се работи за мојата глава! Се замерив со некои селани 

и сега ја сакаат мојата кожа и нема да заминат додека не ме одерат! – во паника 

рече чевларот. 

 Разлутените селани започнаа бесно да удираат на вратата од одајата и 

очигледно беше дека за скоро ќе ја искршат и ќе продрат внатре. 

 Накратко немаше никаков одговор и Морд се исплаши дека демонот 

заминал. – Во ред, дали ме прифаќаш за свој господар? Не само што ќе ти го 
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спасам животот, туку ќе те назначам и за крал на Виндир. За возврат, ти ќе ме 

поставиш за врховен бог на тоа кралство и ќе ми изградиш неколку храмови. 

Што ќе кажеш на ова? 

            – Твојот предлог не ми се чини лош, секако отсекогаш копнеев за слава и 

моќ.  

            – Се согласувам, само побрзај! – одговори нестрпливо чевларот.  

            – Драго ми е да го слушнам тоа, ама со овој чин се одрекна и од својата 

душа – сериозно му одговори Танатос. 

            – Молам?! 

            – А што си мислеше, дека само туку така ќе го спасиш својот мрзлив 

задник? Сè си има своја цена! 

 Момент подоцна. Демонот на лудилото прв пат се покажа во телесен 

облик.  

 Ќелав и набиен, висок околу не повеќе од метар и половина, со компиров 

нос и ретки заби, со долги раце кои што речиси го допираа подот, на прв поглед, 

не беше некој убав. 

 Морд ги ококори очите од изненадување:  

             – Ти си тој прочуен демон на лудилото? Не изгледаш ни малку страшно!  

             – Молкни! – просаска демонот и му плукна в лице.  

             – Уф! Овде сум да ти служам, а ти ме плукаш! – се пожали тој бришејќи 

си го лицето.  

             – Тоа е волшебна демонска плунка, будала! Од неа ќе станеш исти јас! 

             Тогаш настапи пеколна преобразба. Мордовото бледо лице нагло поцрни, 

стравично се разобличи, се набрчка и нагрди. Ја изгуби и онаа малку коса што ја 

имаше на главата, но за возврат густи влакна му израснаа по рацете и нозете, 

ушите му се зголемија, а правилниот нос му стана кукаст, гласот му стана 

пискав, а забите неправилни. 

 Се претвори во плукнат Танатос, но трипати поодвратен. 

 

 

Превод од хрватски на македонски јазик: 
Елизабета Јончиќ 

 

Translated from Croatian into Macedonian: 

Elizabeta Jonchik 
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Јин Шјиаојан (Кина)                          Yin Xiaoyuan (China) 
 

Јин Шјиаојан (Yīn Xiǎoyuán, “殷晓媛”) е авангардна поетеса успешна во повеќе 

стилови на пишување, меѓу кои и лирика во проза, а исто така и писател со иновативен 
транс-жанровски пристап, мултингвален автор, основач на Енциклопедиската поетска 
школа (Encyclopedic Poetry School (est. 2007)), иницијатор за движењето Hermaphroditic 
Writing Movement и главен дизајнер на Декларацијата на  Hermaphroditic Writing. 
   

УДК 821.581(082.2) 

Извадок од „Орнитолошки атлас“ 

Merops Orientalis 

(ПЧЕЛАРКА) 

 

Tој дојде носејќи си ја својата сенка за очи од Лапис лазули на надворешните 

рабови од своите закосени епикантични очи (некогаш Јоханес Вермер осиромаши 

заради тој скапоцен пигмент [1]) 

Сребрената филигранска ракавица шумолеше под неговите смарагдни 

сатенски ракави: очигледно ја имал бркано линијата која го одделува осветлениот 

од неосветлениот дел од земјата кога таа потона на запад преку Јужна Азија и 

Северна Африка 

Куршумите беа истрелани во него за тоа време – молскавичните кривини 

се претопија со светлосните зраци и иако беа толку кружно полирани како желади, 

нивните рабови беа нестабилни и заматени како етерните мириси на смирната, 

иџирот и шафранот. 

Пред стотици години Лорд Мајор од Лондон ги изгоре должничките хартии 

на Крал Хенри V во оган од цимет и каранфилчиња [2]. Оттогаш луѓето знаат 

дека зачините ги откриваат нивните безгрешни души само тогаш кога на крај ќе 

се претворат во пепел  

Белузлавиот самрак на исток се чинеше како да е прашкаста пена под 

бамбусова маталка за мача чај [3].  

Кога завесите се спуштија, магнентите сили на ѕвездите се оддалечија од 

параболичната патека на фрлениот камен 

„Ги славам моите тетовирани усни со пејсли ориентален дизајн, тоа е 

единствениот готски елемент на мене освен мојата црна чипкеста маска...“ 

- Зошто таму се свири “El Condor Pasa” со турски ут наместо со пан-

флејта? – Неговото крушковидно тело може да ги впие сите бои кои се претешки 

за сликите 

Собата што гледаше јужно на врвот на гребенот ги имаше собрано сите 

месечеви зони. 

И сега, неговата рака помина преку отворените полумесечести леќи – тој 

носеше клуазонски обвивки околу прстите: брановидните линии чад процветаа 

во вид на слезови цветови  

дифузирајќи ја светлината фрлена низ целата зона од 30 степени северно 

низ целата земјина топка. Од Маријана Тренч до Монт Еверест, од Атланта до 

бесконечната празнина се подели таа... мирис на страв се подготвуваше во 

Бермудскиот Триаголник 

Бидејќи ти припаѓаш на семејството Модоврани, не треба толку лесно да 

потпаѓаш под влијание на сето тоа сеопфатно осветлување 
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Слушај, јазичињата како придружни вокали се стишија, а небото се 

расчисти по снегот 

Неговата брокатна облека со боја на маханит падна на земјата под 

драпериите, со златен или сребрен конец како на фазан на неговиот грб 

 

Јурна кон вратата, замина и исчезна во облаците 

 

 
* Пчеларката (Merops orientalis), исто така позната како Мала пчеларка е врапчовидна птица во 

семејство пчеларки. Склона е кон сезонски миграции и е широко распространета во супсахарска 

Африка од Сенегал и Гамбија до Етиопија, Нилската долина, Западна Арабија и Азија преку 

Индија до Виетнам.  Во главно се хранат со инсекти кои ги наоѓаат во ливадите, степите и шумите 

кои се најчесто оддалечени од вода. Познати се неколку регионални   варијации на перјата и врз 

основа на тоа има неколку подвидови.   

Повисока класификација: Merops 

Научно име: Merops orientalis 

Семејство: Пчеларка 

Ред: Coraciiformes 

Класа: Птици 

Фамилија: Chordate 

 

[1] Лапис лазули се појавува во Европа во XIV век и добива кралски статус. Јоханес Вермер, на 

пример, многу повеќе го употребувал во споредба со неговите современици од XVII.  Според 

објаснувањето на Националната галерија покрај „обединувачкиот колоритен ефект, неговото 

присуство имало суптилно влијание и врз способноста за естетска перцепција на уметничките дела 

од страна на колекционерите“. Вернер експериментирал со мешање на пигментот, за разлика од 

многу уметници кои го користеле Лапис лазули и при тоа несигурно ќе создаделе боја за дел од 

небото или ќе истакнеле мал детал на парче облека. Во неговото дело „ Млада жена покрај 

виржинал“ од 1670-1672 лапис лазули ги осветлува завесите, сенките на нејзиното рамо и се меша 

со зелената земјена боја на нејзиниот фустан така што се добива богата и светла тиркизна боја. 

Турбанот на неговиот енигматски лик од 1665 во „Девојката со бисерна обетка“ исто така има 

прозрачен ефект поради овој полускапоцен камен. Јоханес Вернер умира заглавен во длабоки 

долгови.  

 

[2] Ричард Вајтингтон во оган од цимет и каранфилчиња ги изгоре документите кои покажуваа 

дека Крал Хенри V е во долгови како знак на благодарност за тоа што беше назначен за Лорд 

Мајор од Лондон и со тоа направи поента (Henisch 104). Плаќањето за сите тие зачини може да 

биде монументална задача во некои случаи.  

  

[3]The Chasen (или бамбусова маталка за мача чај) е составен дел од Чаној – јапонската церемонија 

за правење чај. Се употребува за да се направи во чинија зелен чај од прав наречен Мача. Денес, 

многу видови на ваква маталка можат да се најдат во различни бои и со различна густина. 

Најквалитетните маталки се рачно изработени со внимателно и прецизно виткање на тенките 

прачки бамбус.  

 

Превод од англиски на македонски јазик: 
Даниела Андоновска-Трајковска 

 

Translated from English into Macedonian: 

Daniela Andonovska Trajkovska 
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                  ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА, ПРОФ. Д-Р, ГЛАВЕН УРЕДНИК –
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со седиште во Варна, Битолскиот книжевен круг (БКК) и Македонското научно 
друштво (МНД) – Битола каде во два мандати била претседател на Уредувачкиот 
совет. Главен уредник е на списанијата „Раст“ (БКК) и „Современи дијалози“ 
(МНД-Битола). Има објавено над 100 научни трудови, 9 книги поезија: „Збор за 
зборот“, 2014), „Поема за маргините“ (2015), „Црна точка“ (2017), „Стапалки“ 
(2017), „Три“ (2019), „Куќа на контрасти“ (Скопје, 2019), „Електронска крв“ (2019), 
Математичка поезија“ (2020) и „Пеш по воздушна линија“ (2021), една прозна 
книга „Кафе, чај и црвено небо“ (2019), една коавторска песнарка за деца, две 
меѓународни публикации од областа на образованието (изд. Школа за водство во 
образованието, Амстердам и Филозофски факултет-Скопје) и еден универзитетски 
учебник „Критичка писменост“ (2019). Нејзината книга „Електронска крв“ е 
преведена на англиски јазик и објавена во Индија (октомври 2021), но и на 
арапски јазик е објавена во Обединетите Арапски Емирати (мај 2021), а коавтор 
е на книгата „Dandelion Cadence“ заедно со уште тројца поети, објавена во 
Калкута, Индија во јули 2021. Преведена е на над 38 јазици и добитник е на 
неколку книжевни награди меѓу кои: Празник на липите (ДПМ, 2018), „Крсте 
Чачански“ за проза (2019), Караманов 2019, Македонска книжевна авангарда 
(2020), Abduvali Qutbiddin (Узбекистан, 2020), Premio Mondiale "Tulliola- Renato 
Filippelli" (Италија, 2021), “Città Del Galateo – Antonio De Ferrariis” (Италија, 
2021) и „Ацо Шопов“ за „Математичка поезија“ (ДПМ, за 2020). 
 
                  ВЕСНА МУНДИШЕВСКА-ВЕЛЈАНОВСКА, УРЕДНИК – (родена 1973 год. во 
Битола) е член на Друштвото на писателите на Македонија, Македонското научно 
друштво – Битола и Битолскиот книжевен круг. Автор е на 13 книги поезија, две 
книги со критичко-есеистички текстови, коавтор на книга поезија за деца и 
млади и (ко)автор на 7 стручни книги за наставници. Нејзината поезија е 
преведена на повеќе јазици. Застапувана е во антологии во земјата и во 
странство. Добитник е на повеќе награди: награда за необјавена дебитантска 
книга поезија (Скопје, 1994, „Во сонот сон“), наградата „Караманов“ за 
необјавена книга поезија (Радовиш, 2007, „Вибрации на духот“), наградата на 
Друштвото на писателите на Македонија за најдобра песна на манифестацијата 
„Празник на липите“ (2016), прва награда и јубилејна грамота на меѓународниот 
славјански конкурс (Русија, 2017), наградата на Македонското научно друштво 
за воспитно-образовен придонес (Битола, 2018), наградата „Бранувања“ за 
најдобра песна на меѓународната манифестација „Струшки книжевни средби“ 
(Струга, 2019), наградата „Книжевен круг за книжевна критика“ (Битола, 2020, 
„Профили“) и други. 
 Уредник е на списанието за култура „Современи дијалози“ (МНД), член 
е на Етичката комисија на МНД, а била уредник на списанието за книжевност, 
уметност и култура „Раст“, секретар на Друштвото на писатели „Битолски 
книжевен круг“, член на Уредувачкиот совет на МНД, како и претседател на 
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Друштвото за литература и култура „Развиток“ – Битола и на Книжевна младина 
на Македонија – ОК Битола. Амбасадор на мирот е во Cercle Universel Des 
Ambassadeurs De La Paix – Suisse/ France од 2016 г. 

 

                  СИЛВАНА НЕШКОВСКА, ПРОФ. Д-Р., УРЕДНИК – (родена на 24 август, 

1979, во Постојна, Р. Словенија) е доктор на филолошки науки и е вработена на 

Педагошки факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Таа е акредитиран ментор на втор и трет циклус студии и има објавено повеќе од 

70 научно-истражувачки трудови во голем број домашни и странски списанија. 

Нејзиниот глaвен истражувачки интерес е насочен кон прагматика, превод, и 

усвојување на втор јазик. Нејзините објавени трудови се депонирани во повеќе 

бази на податоци како Репозиториумот на УКЛО (http://eprints.uklo.edu.mk), 

Research Gate, Academia и Google Scholar. Вореден професор д-р Силвана 

Нешковска има учествувано во неколку значајни преведувачки проекти: превод 

на книга спонзориран од NISPA (2014год.); песни на познатиот македонски 

писател Радован П. Цветковски („Зборот на други јазици“, 2015); изложба 

организирана од Австрискиот Конзулат во Битола со наслов „Конзулска Битола: 

Од првиот австриски Конзулат до Првата Светска Војна 1851-1919“ (2018); 

поезија напишана од домашни и странски поети објавена во списанието 

„Современи дијалози“ (2019); монографија објавена од Македонското научно 

друштво со наслов „60 години Македонско научно друштво“ (2020) и др. 

Во слободното време проф. Силвана Нешковска пишува поезија. Во 2014 

година, доби прва награда за нејзината песна „Душа“ на Литературниот Конкурс 

организиран од  Универзитетскиот литературен клуб „Дениција“ ПФБТ УКЛО. 

Избор од нејзините песни се објавени во списанието  „Современи дијалози“. 

 

                  ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ, УРЕДНИК – (родена 1976 година во Прилеп) e 

дипломиран професор по македонски јазик и книжевност. Пишува поезија, проза, 

книжевна критика и драмски пиеси за деца и возрасни. Има објавено четири книги 

поезија и повеќе стручни трудови и рецензии од областа на книжевната критика. 

Основач и претседател е на Културно иновативен клуб Новаци. Автор на првиот 

креативен фестивал на детско творештво во руралното опкружување „Мост меѓу 

две срца“ . Член е на Друштво на писатели Битолски книжевен круг, а од 2018 и 

негов претседател. Член е на Друштвото на писателите на Македонија и на 

Македонското научно друштво – Битола. Учествувала на повеќе манифестации и 

културно-научни средби. Нејзина поезија е објавена во повеќе списанија за 

книжевност, застапена е во антологии. Нејзини творби се преведени на српски, 

украински, бугарски, српски и босански јазик. Таа е член во редакцијата на 

списанието за литература, уметност и култура „Rast/ Growth“ (Битолски книжевен 

круг) и списанието за култура „Современи дијалози/ Современи дијалози“ 

(Македонско научно друштво). 
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EDITORIAL BOARD OF “CONTEMPORARY DIALOGUES”: 

 

                  DANIELA ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA, FULL PROF. DR., EDITOR IN CHIEF 

– born February 3, 1979, Bitola, North Macedonia, is poetess, scientist, editor, literary 
critic, doctor of pedagogy, university professor. She works at the Faculty of Education-
Bitola, St. “Kliment Ohridski” University-Bitola, Republic of North Macedonia as full 
professor. She is co-founder of the Center for Literature, Art, Culture, Rhetoric and 
Language at the Faculty of Education-Bitola, a member of the Macedonian Writers’ 
Association, Macedonian Science Society – Bitola, Slavic Academy for Literature and 
Art in Varna – Bulgaria, Bitola Literary Circle, and she was president of the 
Macedonian Science Society Editorial Council (for two mandates). She is editor in chief 
of the literary journal “Rast”/ “Growth” issued by the Bitola Literary Circle, and also - 
editor in chief of the International Journal “Contemporary Dialogues” (Macedonian 
Science Society), and editor of “Literary Elements” Journal (Perun Artis), several poetry 
and prose books. Besides her scientific work published in many international scientific 
journals (over 100 articles), three university books, she writes poetry, prose and literary 
critics. She has published one prose book, co-authored one poetry book for children and 
authored 9 poetry books in Macedonian, one book in Arabic and one in English 
language. Her three latest books in Macedonian are: “Electronic Blood” (2019), “Math 
Poetry” (2020), and “Walking on an Airial Line” (2021). “Electronic Blood” is 
translated into Arabic language by Raed Anis Al-Jishi and published in United Arab 
Emirates in 2021 and in English by Cyberwit in India in 2021. She has won special 
mention at the Nosside World Poetry Prize (UNESCO, 2011), the award for the best 
unpublished poem at the Macedonia Writers’ Association Festival (2018), “Krste 
Chachanski” prize for prose (2019), National “Karamanov” Poetry Prize for poetry 
2019, Macedonian Literary Avant-garde (2020), “Abduvali Qutbiddin” (third, 2020, 
Uzbekistan), Premio Mondiale "Tulliola- Renato Filippelli" in Italy (2021), International 
Award of Excellence "City of Galateo-Antonio De Ferraris" (Italy, Rome, 2021), and 
the most important national award for poetry “Aco Shopov” (by Macedonian Writers’ 
Association in 2021 for the book “Math Poetry”). Her poetry was published in a number 
of anthologies, literary magazines and journals both at home and abroad, and her works 
are translated into more than 38 languages. She has translated many literary works from 
English, Serbian and Bulgarian language into Macedonian and vice versa. 
 
                  VESNA MUNDISHEVSKA-VELJANOVSKA, EDITOR – born in 1973 in Bitola. 
She is a member of the Macedonian Writers' Association, Macedonian Sciencе 
Society – Bitola and Bitola’s Literary Circle. She is the author of 13 books of poetry, 
two books of critical-essay texts, co-author of a poetry book for children and 
(co)author of 7 vocational books for teachers. Her poetry has been translated into 
many languages. She is represented in anthologies. She has won numerous poetry 
awards: the award for the unpublished debut poetry book (Skopje, 1994, “In a dream - 
dream”), the "Karamanov" award for the unpublished book of poetry (Radovish, 2007, 
"Vibrations of the Spirit"), the award of the Macedonian Writers’ Association for the 
best poem at the international "Linden Festival" (2016), first prize and jubilee plaque 
at the international Slavic translation competition (Russia, 2017), Macedonian Sciencе 
Society’s award for scientific and educational contribution in 2018, award 
"Branuvanja" for the best poem at the Festival "Struga Literary Encounters" (Struga, 
2019), the award "Literary Circle" for unpublished book of literary rewies (Bitola, 
2020, “Profiles”) and other awards. 
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 She is editor of the Journal of Culture “Contemporary Dialogues” (MSS), a 
member of the Macedonian Science Society’ Ethics Committee, and was editor of the 
Journal of Literature, Art and Culture “Rast/ Growth”, secretary of the Writers' 
Association “Bitola’s Literary Circle”, member of the MSS’ Editorial Council., as 
well as President of the Literature and Culture Association "Development" – Bitola 
and of the Literary Youth of Macedonia – Bitola. She has become Ambassador of 
Peace in Cercle Universel Des Ambassadeurs De La Paix - Suisse/France since 2016.  

 

                  SILVANA NESHKOVSKA, ASSOC. PROF. DR., EDITOR – born on 24 August, 

1979, in Postojna, R. Slovenia, holds a PH.D in Philology and a position of associate 

professor at the Faculty of Education, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola. She 

is an accredited mentor for second and third cycle studies and so far she has published 

more than 70 research papers in a number of domestic and international journals. Her 

main research interest lies in the field of pragmatic, translation and second      

language acquisition. Her papers have been deposited in the UKLO’s Repository 

(http://eprints.uklo.edu.mk ), Research Gate, Academia and Google Scholar. Associate 

professor Silvana Neshkovska has participated in several key translation projects: 

translation of a monograph sponsored by NISPA (in 2014); poems written by the 

renowned Macedonian poet Radovan P. Cvetkovski (“The Word in Other Languages”, 

2015); an exhibition organized by the Austrian Consulate in Bitola titled “Consular 

Bitola: From the First Austrian Consulate to the First World War 1851-1919” (2018); 

poetry written by foreign and domestic authors published in the Journal “Contemporary 

Dialogues” (2019); a monograph published by the Macedonian Science Society titled 

“60th Anniversary of the Macedonian Science Society” (2020), etc. In her free time, 

writing poetry is one of her favourite pastimes. In 2014, she was awarded the first 

prize for her poem ‘Soul’ („Душа“) at the Poetry Contest organized by University 

Literary Club “Denicija” PFBT UKLO. A selection of her poems have been published 

in the Journal “Contemporary Dialogues”. 

 

                  ELIZABETA JONCIK, EDITOR – born in 1976 in Prilep. She is a professor of 

Macedonian language and literature. Writes poetry, prose, literary criticism and plays for 

children and adults. She has published four books of poetry and several drama plays and 

reviews in the field of literary criticism. 

She is the founder and president of the Cultural Innovation Club Novaci. Author 

of the first creative festival of children's creativity in the rural environment "Bridge 

between two hearts".  

She is a member of the Writers Association Bitola’s Literary Circle, and since 

2018 its president. She is a member of the Macedonian Writers' Association and 

Macedonian Sciencе Society – Bitola.  

Her poetry has been published in several literary magazines, and is featured in 

anthologies. Her works have been translated into Serbian, Ukrainian, Bulgarian and 

Bosnian language. She has participated in many cultural events and in several scientific 

meetings. 

She is editor of the Journal of Literature, Art and Culture “Rast/ Growth” 

(Bitola’s Literary Circle) and editor of the Journal of Culture “Sovremeni dijalozi/ 

Contemporary Dialogues” (Macedonian Science Society),  

 

 

http://eprints.uklo.edu.mk/
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МЕЃУНАРОДНА УРЕДУВАЧКИ ОДБОР НА „СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ“: 
 

                  ЗВОНКО ТАНЕСКИ, ПРОФ. Д-Р. (СЛОВАЧКА) – (1980) е поет, книжевен 

преведувач и критичар, редактор, антологичар, доктор по филолошки науки. Работи 

како универзитетски професор на Филозофскиот факултет при Универзитетот 

„Коменски“ во Братислава. Редовен член на Клубот на независни писатели при 

Асоцијацијата на писателски организации на Словачка (од 2006 година), како и на 

Меѓународната асоцијација на писатели и публицисти (Authors and Publicists 

International Association) – МАПП/ APIA со седиште во Рига – Латвија (од 2014 год.); 

почесен член на Словачкиот ПЕН центар (од 2013 год.) и редовен член од 2018 год., 

а исто така и редовен член на повеќе домашни и европски уметнички и научни 

институции и на главни научни бордови на меѓународни академски списанија. 

Добитник на повеќе книжевни и научни награди во Македонија и во странство, 

меѓу кои би можеле да се издвојат наградите за поезија: од C. R. I. C. за млади 

уметници од медитеранските и од балканските земји (Реџо Калабрија – Италија, 

1995), „Ацо Караманов“ (Радовиш, 1997), „Бели мугри“ (Скопје, 2012), златен медал 

„Poet laureate“ (Манила – Филипини, 2013), ректорска плакета за целокупно поетско 

и научно творештво (Варна – Бугарија, 2015), „Сребрено летечко перо“ од Словенската 

литературна и уметничка академија (Варна – Бугарија, 2018) и др. Поетски книги: 

„Отворени врати“ (1995), „Хорот на гнилите лисја“ (2000), „Срт“ (2003), „Чоколада 

во портфолио“ (2010), „Нежности без гарантен лист“ (2012) и „Чекајќи ја историјата“ 

(2016). Автор е и на поголем број лингвистички трудови и монографии. Учесник на 

голем број книжевни фестивали во Македонија и во светот. Негови песни, есеи и 

културолошки согледби се преведени и објавени на повеќе од дваесет јазици во 

триесетина земји во светот. Поезија сè уште пишува исклучиво на македонски јазик. 
 

                  РАЕД АНИС АЛ-ЈИШИ (САУДИСКА АРАБИЈА) – (поет, преведувач од Катиф, 

Саудиска Арабија) е дописен соработник на Универзитетот во Ајова, САД (Iowa 

university-USA), член на одборот за планирање на наставата за образование на 

наставници на националниот Шангајски универзитет за образование – Тајван. Има 

преведено 6 книги, а објавено една новела, 9 поетски книги на арапски јазик од кои 

последната е преведена на француски, и две книги објавени на англиски. „Bleeding 

Gull: Look, Feel, Fly“ е преведена и на српски, виетнамски и италијански (во Италија 

има добиено повеќе награди за најдобро преведена книга). Неговата поезија е 

преведена и објавена на многу светски јазици. Добитник е на интернационалната 

награда за поезија  „Ацо Караманов“ (2020). 
 

                  ЖАРКО МИЛЕНИЌ, М-Р. (РУСИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА) – (Брчко, 

1961) објавил триесет книги поезија, проза, книжевна критика и есеи. Негови 

книги објавени се и на македонски, украински и ерменски јазик.  Наградуван е во 

регионот и во странство. Преведува книжевни и други дела од англиски, руски, 

македонски, бугарски, словенечки и украински јазик. Учествувал на книжевни и 

преведувачки манифестации во низа земји. Живее во Брчко и Москва. Главен 

уредник e на списанието за литература, театар и култура „Сусрети“ од Брчко. Сега 

е на докторски студии по руска книжевност во Москва. 
 

                  ТЗЕМИН ИТИОН ТСАИ, ПРОФ. Д-Р. (ТАЈВАН, РЕПУБЛИКА КИНА) – роден e 

во Тајван, Република Кина. Тој е професор на Азискиот универзитет во Тајван, и e 

главен уредник на академската публикација „Читање, пишување и подучување“, како 

и уредник во многу други меѓународни книжевни списанија. Тој исто така пишува и 
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објавува статии во „Кинескиот јазик: Месечно“ во Тајван. Многу познати светски 

поети, преку неговите преводи на кинески, ѝ станаа познати на читателската публика 

во Тајван. Има освоено многу познати награди како во неговата родна земја така и 

во странство. Неговите литературни дела се објавени  во антологии, книги и списанија 

како и весници во повеќе од 40 земји на повеќе од 12 јазици. Неговите позначајни 

дела се следниве: „Ангел со срце“, „Мој удар, удар, удар“, „Ветрот поминува низ 

бамбусовата шума“, „Огледалото на дното на срцето, магла полна со небо“ и др.  
 

                  ТОМ ЕДВАРД ФИЛИПС, ПРОФ. Д-Р. (ВЕЛИКА БРИТАНИЈА) – е поет, 

преведувач и драмски писател кој сега живее и работи во Софија, Бугарија. Пишува 

патеписи, драми, критики и осврти поврзани со уметноста, а автор е на книгите 

поезија „Foreign In Europe“ (онлајн, 2019), „Present Continuous“ (онлајн, 2018), 

„Unknown translations/ Непознати преводи“ (Scalino, 2016), „Recreation Ground“ 

(Two Rivers Press, 2012) и „Burning Omaha“ (Firewater Press, 2003), како и на 

драмите „No Time For Hope“ (Bristol, 2017), „Coastal Defences“ (Bristol, 2014) и „100 

Miles North of Timbuktu“ (Bristol, 2013). Основач и уредник е на списанието „Balkan 

Poetry Today“. Бил резиденцијален преведувач на Sofia Literature & Translation project. 

Има докторат за креативно пишување од University of Reading и предавал на овој 

предмет на универзитети и едукативни проекти и во Велика Британија и во Бугарија, 

вклучувајќи ги „Bristol Folk House“ и „The Sofia Writing Challenge“. Бил уредник на 

списанието „Venue“. Застапен е во антологии и списанија. Учествувал на бројни 

интернационални литературни фестивали, а негови дела се преведени на македонски, 

албански, бугарски, романски, српски, шпански, италијански и други јазици. 
 

                  МИХО НОНАКА, ПРОФ. Д-Р. (ЈАПОНИЈА - САД) е по потекло од Токио и е 

билингвална поетеса која предава Англиски јазик и Креативно пишување на 

Универзитетот во источен Илиноис и Витон Колеџот. Нејзината поезија и 

нефикција е објавена и во: The Iowa Review, Ploughshares, Tin House, Cimarron 

Review, American Letters & Commentary. Била номинирана за Пупкарт наградата за 

поезија во 2007, а нејзиното творештво било избрано од Марк Доти за да биде 

објавено во Helen Burns Poetry Anthology: New Voices from the Academy of American 

Poets’ University & College Prizes, 1999-2008.  Избор од нејзина поезија е објавена во 

American Odysseys: Writings by New Americans (Dalkey Archive Press). 
 

                  ИСКРА ПЕНЕВА (СРБИЈА) – поезија објавува во книжевни списанија во 

Србија и странство. Песните ѝ се преведени на повеќе светски јазици. Застапена е 

во повеќе антологиски избори на српската и македонската литература. Автор е на 

збирките поезија: „Кутија со девет страни” (2002), „Оган и пеперуга” (2004), 

„Патеви после” (2006, коавторска поетска книга), „Некаде помеѓу” (2015) и „Fiori di 

luce” (2020, коавторска поетска книга, Италија). Добитничка е на повеќе признанија 

и награди. Преведува од македонски на српски и обратно. Член е на Здружението на 

писателите на Србија и на Здружението на новинарите на Србија. Се занимава и    

со визуелни уметности. Создава кратки музичко-поетски филмови. Нејзините 

фотографии се излагани на самостојни и групни изложби во земјата и странство. 
 

                  СУ ЏЕН ЛИН, ПРОФ. Д-Р. (ТАЈВАН, РЕПУБЛИКА КИНА) – е професор на 

Катедрата за кинески јазик и литература при Универзитет за образование во 

Чангуа. Таа е главен и одговорен уредник на списанието „Читање, пишување и 

поучување“, како и уредник на списанието „Кинески јазик: Месечно“. Пишува и 

литературни критики. Добитник е на многу награди. Живее во градот Чангуа. 
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INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD OF “CONTEMPORARY DIALOGUES”: 

 

                  ZVONKO TANESKI, ASSOC. PROF. DR. (SLOVAKIA) – born in 1980. He is a 

poet, literary translator and critics, redactor, anthologist, doctor of Philology, works as 

university professor at the Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava. 

He is an honorary member of the Independent Writers Club in Slovakia (since 2006), 

as well as of the Authors and Publicists International Association (APIA) with the seat 

in Riga – Latvia (since 2014); honorary member of the Slovak PEN Centre (since 

2013) and a member since 2018, as well as member of several national and European 

artistic and scientific institutions, and scientific journals’ editorial boards. He has 

received many literary and scientific rewards and acknowledgments in Macedonia and 

abroad, such as: C. R. I. C. for young artists of the Mediterranean and Balkan countries 

(Reggio Calabria, Italy, 1995), “Aco Karamanov” (Radovish, 1997), “Beli mugri” 

(Skopje, 2012), golden medal “Poet laureate” (Manilla – Philippines, 2013), rector 

plaque for his literary and scientific work (Varna, Bulgaria, 2015), “Silver Flying 

Feather” by the Slovenian Academy of Fine Arts and Literature (Varna Bulgaria, 

2018) etc. His books: “Open Gates” (1995), “The Choir of the Rotten Leafs” (2000), 

“Ridge” (2003), “Chocolates in Portfolio” (2010), “Tenderness without Warrant 

Paper” (2012) and “Waiting for the History” (2016). He has authored many linguistic 

papers and books. His work is published in more than 12 languages in approximately 

30 countries in the world. He is writing poetry in Macedonian language exclusively. 

 

                  RAED ANIS AL-JISHI (SAUDI ARABIA) – (an international awarded poet and 

translator from Qateef-; Saudi Arabia) has an honorary fellowship in writing from 

Iowa university-USA. A member of advisory committee of exquisite Teacher training 

plan of national Changua University of Education-Taiwan. Has translated 8 books and 

published one novel, 10 volumes of poems in Arabic (last one was translated into 

French and Italian) and two books in English translated several languages and won 

international awards. The title of his latest book published in English in 2021 is “Clay 

Tablets in Nietzsche's Cave”. 

 

                  ŽARKO MILENIĆ, MSC. (RUSSIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA) – born in 

1961 in Brčko, Bosnia and Herzegovina. He has published thirty books of poetry, 

prose, literary critics and essays. His books have also been published in Macedonian, 

Ukrainian and Armenian. He has been awarded in the region and abroad. Translates 

literary and other works from English, Russian, Macedonian, Bulgarian, Slovenian 

and Ukrainian. He has participated in literary and translation events in a numerous 

countries. He lives in Brčko and Moscow. He is the editor-in-chief of the literary, 

theater and culture journal "Susreti" from Brčko. He is currently working on his 

doctorate studies from Russian literature in Moscow. 

 

                  TZEMIN ITION TSAI, FULL PROF. DR. (TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA) – 

born in Taiwan (Republic of China). As a professor at Asia University (Taiwan), the 

chief editor of “Reading, Writing and Teaching” academic text, and served as an editor 

or important position in many international literary journals. He also writes a long-

term columns for “Chinese Language Monthly” in Taiwan. Many famous poets of the 

world through his Chinese translations and introductions were able to be recognized 

by the people of Taiwan.  
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Tsai has won many famous literary awards either in his own country or 

internationally. His literary works have been anthologized and published in books, 

journals, and newspapers in more than 40 countries by more than a dozen languages. His 

major works in literature include: “Angel Heart”, “My Kick, Kick, Kick”, “The Wind Passes 

Through the Bamboo Forest”, “The Mirror in Heart Bottom, The Fog Full of Sky!” etc. 
 

                  TOM EDWARD PHILIPS, PROF. DR. (GREAT BRITAIN) – a writer, translator 

and lecturer currently living in Sofia, Bulgaria. His poetry has appeared in a wide 

range of journals, anthologies, pamphlets and full-length collections including 

Hepoznati Prevodi/Unknown Translations (Scalino, 2016) and Recreation Ground 

(Two Rivers Press, 2012). His translations of contemporary Bulgarian poetry have 

appeared in Modern Poetry in Translation, Raceme, Blackbox Manifold, The High 

Window and Balkan Poetry Today, while his own poetry has been translated into 

Bulgarian, Macedonian, Serbian, Albanian, Romanian and Italian. 
 

                  MIHO NONAKA, ASSOC. PROF. DR. (JAPAN AND USA) – is a native of 

Tokyo and a bilingual poet who has taught English and Creative Writing at Eastern 

Illinois University and Wheaton College. Her poetry and nonfiction have appeared in 

The Iowa Review, Ploughshares, Tin House, Cimarron Review, American Letters & 

Commentary, among others.  She received a Pushcart Prize nomination for poetry in 

2007, and her work was chosen by Mark Doty to be included in Helen Burns Poetry 

Anthology: New Voices from the Academy of American Poets’ University & College 

Prizes, 1999-2008. Most recently, a selection of her poems was published in American 

Odysseys: Writings by New Americans. (Dalkey Archive Press). 
 

                  ISKRA PENEVA (SERBIA) – born in 1980 in Belgrade, Serbia, where she lives 

and works. She graduated at the Mathematical Faculty. She publishes poetry in 

periodical and literature journals, as well as anthologies in Serbia and abroad. Her 

poems are translated in many foreign languages. She is author of the poetry collections: 

"Box with Nine Sides" (2002), "Fire and a Butterfly" (2004), "Paths After" (2006, co-

authored) and "Somewhere Between" (2015). She has won numerous recognitions and 

awards. "Somewhere Between" has won the prize “Stojan Hristov” for best poetry book 

from diaspora awarded within the Struga Poetry Evenings in 2016. In 2018 she won the 

prize “Josip Eugen Sheta” for best poetry manuscript on the International Festival in 

Rijeka, Croatia. She is a collaborator at the magazine "Macedonian Light". Translates 

from Macedonian into Serbian and vice versa. She is a member of the Writers' 

Association of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. 
 

                  SU JEN LIN, FULL PROF. DR. (TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA) – comes 

from Taiwan and lives in Changhua City. She is a professor and she works in 

Department of Chinese Language and Literature of National Changhua University of 

Education more than 20 years. Teaches Chinese Classic Prose, Children's literature, 

and Reading, Writing and Teaching. Up to now, she has completed more than 90 

academic papers. She is a chief editor of “Reading,Writing,and Teaching”, at the same 

time the editor of “Chinese Language Monthly”, too. Reading, writing, and traveling 

are her favorite things. She has won many literary awards and teaching awards. She 

often writes some book reviews for journals. She always embraces the dream of 

traveling around the world and had been constantly writing many of the tourism 

experience into literature. She is a happy teacher, writer, and traveler. 
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ПРЕВЕДУВАЧИ/ 

TRANSLATORS: 

 

Фарах Акбик/ Farrah Akbik 

Зејнеп Ал Кеси/ Zainab Qaisi 

Хамдан Алкезам/ Hamdan AlKhezam 

Даниела Андоновска-Трајковска/ Daniela Andonovska-Trajkovska 

Хермине Aршакијан/ Herminée Arshakyan 

Елизабета Баљи/ Elisabetta Bagli 

Марија Бежановска Левавасер/ Marija Bezhanovska Levavaser 

Харут Вартанијан/ Harout Vartanian 

Стефани Г. Далал/ Stephanie G. Dallal 

Мирослав Груџењ/ Miroslaw Grudzień 

Билјана З. Билјановска/ Biljana Z. Biljanovska 

Елизабета Јончиќ/ Elizabeta Jonchik 

Тета Мохамед/ Teta Mohammed 

Весна Мундишевска-Велјановска/ Vesna Mundishevska-Veljanovska 

Силвана Нешковска/ Silvana Neshkovska 

Сашо Огненовски/ Sasho Ognenovski 

Борче Панов/ Borche Panov 

Искра Пенева/ Iskra Peneva 

Смилјана Пиксиадес/ Smiljana Piksiades 

Низар Сартави/ Nizar Sartawi 

Љерка Тот Наумова/ Ljerka Tot Naumova 

Шурук Хамуд/ Shurouk Hammoud 

Савад Хусеин/ Sawad Hussain  

 

 

 

 

 

ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ/ 

ARTISTS: 

 

проф. д-р Бурхан Ахмети/ Prof. Dr. Burhan Ahmeti 

доц. д-р Верим Зендели/ Assist. prof. m-r Verim Zendeli 

проф. д-р Башким Меџити/ Full prof. m-r Bashkim Medziti 

Љубица Мешкова Солак/ Ljubica Meshkova Solak 

Новица Трајковски/ Novica Trajkovski 

Симонида Филипова-Китановска/ Simonida Filipova-Kitanovska 
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„Современи дијалози“ е списание за култура – литература, драмска уметност, 

филм и издаваштво, чиј издавач е Македонското научно друштво – Битола, и кое успешно 

егзистира во биотопот на современата македонска и светска литература, култура и 

уметност, уште од 2013-та година. Излегува еднаш годишно, а објавува творби од македонски 

и странски писатели од разни жанрови: поезија, проза, драма, прикази, осврти, книжевни 

критики, рецензии, преводи и сл., како и дела на истакнати ликовни уметници. Има 

редакција составена од членови на МНД, како и Меѓународен уредувачки одбор.  
 

“Contemporary Dialogues” (“Sovremeni dijalozi”) is a Journal of Culture – Literature, 

Drama, Film and Publishing, whose publisher is the Macedonian Science Society – Bitola. It is 

a journal that successfully exists in the biotope of contemporary Macedonian and world’s 

literature, culture and art, since 2013. It is issued annually and it publishes works from Macedonian 

and writers from all over the world in different genres: poetry, prose, drama, reviews, literary 

critics, translations etc. as well as art works from established artists. The Journal has its 

Editorial board from Macedonian Science Society’s members and International editorial board. 

 
 

 
 
 

ДОСЕГАШНИ ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ 

НА „СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ“: 
 

Зоран Пејковски (Год.I, бр.1, 2013 г. – Год.III, бр.3, 2015 г.) 

Весна Мундишевска-Велјановска (Год.IV, бр.4, 2016 г. – Год.VIII, бр.8, 2020 г.) 

Даниела Андоновска-Трајковска (Год. IХ, бр.9, 2021 г. – )  

 

EDITORS-IN-CHIEF OF “CONTEMPORARY DIALOGUES” 

THROUGHOUT THE YEARS: 
 

Zoran Pejkovski (Vol.I, No.1, 2013 – Vol.III, No.3, 2015) 

Vesna Mundishevska-Veljanovska (Vol.IV, No.4, 2016 – Vol.VIII, No.8, 2020) 

Daniela Andonovska-Trajkovska (Vol.IХ, No.9, 2021 – )  
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