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УВОДНИК
ЗА УБАВИТЕ НЕШТА!
Во својата антологиска песна Скица за првото писмо до Ема Гермова, Гане Тодоровски ќе
воскликне: „Зборот го болувам, болот го зборувам“. Тој восклик е толку силен и тој како сенка ќе
го следи Ганета, сё до последните мигови од
неговиот долг и плоден творечки живот. Оваа
авторска исповед е големина сама по себе. Не
треба многу да се објаснува големината кај големите луѓе. Објаснување заслужува ситнотијата,
пред сё онаа академската и болноамбициозна
секаде да биде и да знае сё. Такви авторитети во
целофан во македонската литература има на претек. За жал, но така е.
Така е и така си било, а што е најстрашно –
продолжува. Е, тоа продолжување секогаш си го
поставуваме како дилема. Особено кога некој
голем автор ќе си замине од земната сцена. Ќе
отиде во некоја непозната, ангелска земја, за таму
да продолжи со својот спокоен чекор. Од оваа
страна, каде останала гладната за слава збирштина, повторно за жал, сё е исто. Бидејќи нема кој,
или можеби никој не сака, да го разбранува жабарникот во кој и натаму се вреска до бесвест. Во
тие гласови на желби и исканија, нема никакво
објаснување – кој зошто и за што вреска? Но едно
е препознатливо – сите тие сакаат да бидат големи и незаменливи.
Значи, доаѓаме до менливоста и вредноста.
И кога ќе го поставиме ова прашање, во жабарникот настанува мртва тишина. Штама. Како да нема
никој од она мноштво едногласни пискотници,
дека тие биле добри, речиси исто како најдобрите
кои полека си одат. И тогаш што?
Тогаш гледаме како ситнотијата, исплашено стресена, скока од сенката Ганева и од сенките
на другите кои заминаа како големци и првенци
на македонската книжевност. А такви имавме. И
секако, имаме!
Ќе речеме дека убавината не се објаснува,
зашто таа може да биде различна за секого. Нека
биде и така, но за убавите нешта секогаш ќе зборуваме и ќе бараме објаснувања зашто тие во
нашата средина се обесправени и строго контролирани. Да, строго контролирани! Ова не е непотребна формулација, бидејќи строгоста со која
се вреднува убавото е голема. Тоа сите го гледаат,
го премолчуваат и велат дека е добро. Затоа имаме такво добро со вреднувањето и постоењето на
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писателскиот занает. Ова е навистина иронично!
Од една страна се печатат и се мултиплицираат
голем број книги, а од другата, никој не прашува
што се случува со авторите? Посебно со оние кои
не можат да се доближат до првите редови или,
едноставно, не го сакаат тоа. Сакаат да веруваат
дека зборот што го болуваат некој ќе го слушне,
надвор од сеопштата целофанска илуминација, во
која, сё повеќе, нема место за поединци.
Да, повторно е така. Повторно се враќаме во
жабарникот и меѓу она многугласје кое станува
едногласие. А тоа одбележува, посочува и бара
нови сенки за да продолжи со својата големина.
До кога?
Најверојатно постојано. Бидејќи и самите не
знаат дека таа постојаност најмногу ги уништува. Додека се секаде и контролираат сё, тие се
ситнотија која сонува крупни зрна. Едрината за
нив е далеку, а убавите нешта апсолутно неважни. Тие со сигурност немаат ни болка за да ја
болуваат. За потоа за тоа да зборуваат.
Овој број на АКТ е само зрнце едрина. Нашата
добра мисла е единствена и ние секогаш ќе
веруваме во Убавите нешта. Зашто поинаку не
може. Продолжуваме по стапките на тие што
макотрпно ја истапкаа македонската книжевна
патека. По неа денес чекорат многумина, но само
малку оставаат големи сенки. Во тоа е големината.
Братислав Ташковски

ПРИЗМА
Данило Коцевски

ЖАК ДЕРИДА
И ФРАНЦУСКИТЕ
ТЕОРЕТИЧАРИ
Специфичното читање на Дерида можеме условно да
го поделиме на четири фази: онаa од неговите почетоци во
шеесеттите и во седумдесеттите години („Пишување и разлака“, „Глас и феномен“, „За граматологијата“, „Гла“, „Дисеминација“, „Вистината во сликарството“), потоа фазата од
осумдесеттите и деведесеттите години („Поштенска картичка.
Од Сократ до Фројд и понатаму“,„Улис грамофон“,„За духот.
Хајдегер и Прашањето“,„Сеќавања – за Пол де Ман“,„Другиот
правец“), како и оние што ги објави на почетокот на новиот
век, главно инспирирани од актуелната политичка и духовна
ситуација во современиот свет поврзани со 11 септември
(со Хабермас), „Вера и Знаење“, и др. Освен овие три, би ја
изделиле и четвртата фаза, онаа по смртта на Дерида, кога
неговиот начин на читање е подложен на нови читања од
современиците, имено се рекапитулира неговиот придонес
во филозофската и теориската мисла на дваесеттиот век.
Иако Дерида не сакаше да се декларира ниту како филозоф
во конвенционална смисла, ниту како теоретичар кој стриктно користи еден метод, ниту како постструктуралист каков
што најчесто го етикетираа, а уште помалку како постмодернист. Тоа, едноставно, не му го дозволуваше поливалентниот начин на читање, неговите исто така поливалентни и
дифузни термини и поими, не-апсолутизираните и антилогоцентрично фундираните концепти при деструирањето
на класичната метафизика, како што се дисеминација,
деконструкција, трага, разлака, игра на означителите.
Иако секој има своја силна индивидуалност, сепак,
француските теоретичари во шеесеттите и седумдесеттите
години беа „во сенката“ или, едноставно, „под капата на
Барт“ и неговиот авторитет. Тој ја фасцинираше теориската
мисла ширум светот. Неговиот особен структуралистички
пристап, но и отклонот кон поструктуралистичкиот дискурс
благотворно влијаеше врз новиот концепт на книжевноста
и теориската мисла. Еден од неговите почитувачи и припадници на групата „Tel Quel“ многу прецизно ќе го одреди
Бартовиот профил велејќи дека тој постоjaно нуди предлози
и претпоставки, одбегнувајќи ги, колку што е можно повеќе,
категоричките тврдења. Барт често се осврнува на Дерида,
кој му е близок по дух и творечкиот концепт, а и самиот
Дерида некои од своите клучни текстови ги објавува во „Tel
Quel“. Дефинитивно со Tel Quel се разидува во 1972 година.
По смртта на Барт, во 1980 година (во истата година ќе
почине и Сартр) и на Лакан (1981), покрај другите, се изделуваат две доминантни струења – онаа на Клод Леви-Строс,
кој кого структурализмот е вметнат во основите на неговата
теорија, и на Жак Дерида, со деконструкцијата која е зачната

Жак Дерида

во неговите дела повеќе години наназад. Со замавот на
постмодернизмот во тие години, и деконструктивизмот на
Дерида станува доминантен. Неговото влијание е толку
големо што ги надминува границите на Европа и се проширува надвор од неа, главно во САД.
Но, од денешен ракурс, по смртта на Дерида, сё повеќе
се забележува дека неговата деконструкција како концепт
е блиска до многу автори, пред сё до француските теоретичари кои, на еден или на друг начин, имплицитно или експлицитно ја содржат во себе, се разбира во една многу поширока
смисла, критиката на метафизиката и логоцентричното
мислење базирано врз означеното. И за време на својот
живот, Дерида често се осврнува на тие автори, а со некои
од нив и полемизира. Современата француска теориска
мисла укажува на блискоста на Дерида со повеќе творци,
но како најкарактеристични проникнувања се изделуваат
следниве: Дерида и Барт, Дерида и Бланшо, Дерида и Левинас,
Дерида и Делез, Дерида и Лакан… Испитувањето на овие,
како и на некои други врски, само подетално ќе го осветли
она најзначајното што се случуваше во теориската мисла
од втората половина на дваесеттиот век. Во таа актуелна
рекапитулација што се врши врз наследството што го остави
Дерида, се оди и во такви крајности што еден познавач на
неговото дело неодамна тврдеше дека „во моментов, наследството на Дерида се наметнува како еден вид структурна
догма, една ,вистина‘ која е стабилна, иако тој самиот го
15.10.2010
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ставаше под прашање овој последниов поим“ (Жан-Мишел
Саланскис).
Се чини дека Дерида најпродлабочени врски, како
творец и како човек, имал со Морис Бланшо. Тој дури ќе
напише две книги и повеќе осврти за творештвото на
Бланшо. На некои од колоквиумите, Дерида јавно самиот
читал делови од книгата на Бланшо „Мигот на мојата смрт“.
Книгата на Дерида „Живеалиште: Морис Бланшо“ (1998)
има необична судбина. Со неа Дерида сакал да покаже како
азилот може да постои и во литературата. Бидејќи Бланшо
се скарал со својот издавач, тој последното дело на својот
пријател го печател во книгата „Живеалиште“. Нивното
меѓусебно воодушевување се вкрстувало и во творештвото.
Толкувачите на нивното дело велат дека двајцата биле подложни на едно исто искушение, а тоа е искушението кое го
подразбира, пред сё, вкрстувањето помеѓу опстојувањето,
преживувањето и пишувањето.
Дерида во творештвото на Левинас многу рано открил
траги на она со што самиот бил преокупиран. Имено, Левинас
многу смело го поставил прашањето: како да се толкуваат
релациите поинаку од битието, и од онаа страна на постоењето? Како да се одбегнат метафизичките стапици на досегашната филозофија и теорија? Една од најзначајните книги
на Левинас го носи истиот наслов – Autrement qu`être ou au
dela de l`essence. Во една од своите први книги „Пишување
и разлака“ Дерида посветува цела една студија за Левинас,
под наслов „Насилство и метафизика“, и со поднаслов „Есеј
за мислата на Емануел Левинас“. Левинас ја проблематизира
метафизиката од антиката и од Платон сё до денес, за да
дојде до Другото и Другиот (autre, autrui), во еден постојан
обид да му се даде поинаков тек на досегашното европско
мислење и концептот на онтологијата. Значи, не само
автономија и исклучивост на Јаството туку и „одговорност
за другиот човек“, што како концепт го изделува од традиционалните филозофски и теориски текови.
Што се однесува до влијанијата и релациите на Дерида
со Лакан и Делез, тие се повеќе познати, но не се ниту оддалеку доволно истражени. Лакановата огледалност, бескрајната
игра на означители од неговото читање на „Украденото
писмо“ од Едгар Алан По, споредено со анализата на Дерида
на Џемс Џојс во „Улис грамофон“, открива многу комплементарности на една „матрица“ на читањето базирана врз
синџирот на означители, и тоа не само при анализата на
овие две дела. Тоа задоволство што го покренува означеното
вака го објаснува еден Лаканов толкувач во поновата книга
„Други ракописи“ – (Autres écrits, 2001), објавена по неговите
„Ракописи“ – (Ecrits). Таму се вели: „Лакан ја резимира со
една ваква фраза лекцијата од ,Ракописи‘: Несвесното потекнува од чистата логика, поинаку речено од означеното‘. И
текстовите во ,Другите ракописи‘ укажуваат на задоволството
кое исто така потекнува од означителите“.
Постапката на Делез не е ништо помалу „екстремна“
во однос на дестабилизацијата на цврстите ознаки и поими
која постои кај Дерида, како и неговиот концепт на разликата
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и повторувањето. Следново мислење доволно јасно зборува
за неговото постојано поместување на поимите: „Делез е
филозофски номад. Тој своите поими постојано ги изместува,
ги дестабилизира, ги прикрива, врши нивно предавство (за
да им остане верен), создава ,невозможни‘ појмовни спојувања,
конструира привремени контексти кои ги напушта при
секое ново преместување. Делез е недофатлив, затоа што
постојано бега“ (Иван Миленковиќ).
Годинава се навршуваат точно шест години од смртта
на Жак Дерида, кој почина во октомври 2004 година. Неодамна
во Франција започнаа да се објавуваат семинарите на Дерида,
кои ги има во огромен број и чие објавување се смета за
вистинско богатство и настан во современата светска филозофска и теориска мисла.
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СЕЌАВАЊА НА ГАНЕ
српската, хрватската и словенечката поезија, претставени
на македонски јазик во одделни книги.
изминатиот буен и бурен живот Гане Тодоровски
ГАНЕВИОТ ПОЕТСКИ ГЛАС – беше Во
вистински сподвижник на културниот и општествениот живот во Република Македонија. Под негово менторство
ГЛАС НА НАШЕТО ВРЕМЕ
се развиваа повеќе македонски научници, препејувачи,
Гане Тодоровски беше ретка појава во развојот на цело- педагози и литерати, а иницијатор и покренувач беше на
купната современа македонска реалност. Автор со голема значајни културни манифестации, научни институции и
зафатнина, неуморен љубопитник, разбиструвач и афирматор литературни гласила. Ќе го споменеме неговото учество во
на вистинските национални и духовни вредности. Од неговото покренувањето и осмислувањето на Струшките вечери на
дебитирање со стихозбирката Во утрините, во далечната 1951 поезијата и на Институтот за македонска литература, а
година, па сё до последната книга Токму така, како што реков неговиот влог во развојот и профилирањето на Друштвото
објавена годинава, во период од шест децении публикува дела на писателите на Македонија е од посебно значење.
Неговата поезија им е посветена на Македонецот и на
кои силно зрачат во нашиот национален и книжевен простор.
Според своето богато и разновидно творештвото, реализирано Македонија; таа е величествена поема, истовремено и траво над двесте и триесет одделни публикации, Гане Тодоровски гична и хуморна, нежна и темна, видовита и горда, полна
претставува автохтона и неповторлива личност, со која маке- со слики, кристално чисти, со јасна цел и далекосежни
донските генерации треба да се гордеат. Само во текот на пораки. Во Ганевата лирика среќаваме бујна метафорика,
минатата година, кога ја славеше осумдесетгодишнината од проткаена со јазик богат, комуникативен, по многу својства
своето раѓање, овој великан на нашата литература објави раскошен. Во мноштво песни достигна поетско мајсторство,
единаесет книги, бројка на која можат да ў позавидат и многу карактеристика за творци од голем формат.
Поетската мисла на Гане Тодоровски е во дослух со нациоинституции. По своите реализации во доменот на поезијата,
критиката и есејот, по расветлувањето на имиња од нашата налните, општествените, историските, социјалните и моралните
преродба, по значајните литературни истражувања на неод- процеси, што се одвивале и што се одвиваат на нашето тло. Со
минливи датуми од нашата историја, потоа по публицистичките својата поетска дарба тој повлече реска граница меѓу литераи преведувачките остварувања и, секако, по неговата педагошка турниот стандард и високите естетски вредности.
Гане Тодоровски беше сведок и креатор на македонските
и општествена активност, претставува најкомплетна творечка
динамични и бурни општествени и културни збиднувања
личност на нашево, македонско тло.
Поистоветувајќи се со игривиот и кристално чист и на брзите трансформации на нашата литература, создавана
збор, во стиховите ја изнаоѓаше едноставноста на поетската
порака, со што оствари јасна визија за времето сегашно и
за времето идно. Всушност, Ганевиот поетски глас е глас на
Гане Тодоровски
нашето време. Тој умешно ја трансформира сликата на
секојдневието и ја преобликува во заокружена поетска
целост. Во оваа насока поетот ги оствари и највпечатливите
Нашинска
естетски резултати, повеќестрано прифатени и од критиката
и од широката читателска публика.
Да ни е да сме доста
Лирскиот свет на Гане Тодоровски е препознатлив,
Колку за да се разбистри небото
автохтон, приемчив и близок на времето во кое живееме и
над Бистрине, Корабине –
опстојуваме, ту како горделив народ ту како смачкано племе.
Неговата поетска филозофија е едноставна, необременета
Да ни е да сме доволно
од фрази, проткаена е со јадровити и силни лирски чувства.
колку за да се довардиме
Тој и кога пее за љубовта, за Татковината и за радоста од
покрај Вардарине и Струмине –
живеењето, пее како никој пред него да не пеел.
Писателот и научникот Гане Тодоровски беше ретко
Да ни е да сме мерата
љубопитна и многустрано образована личност, со неверојатна
Колку
да се прелееме
творечка кондиција. Шест децении беше во постојан дослух
од
колено
во колено до кај истрајвекот –
со литературните, националните и општествените процеси
во Македонија. Како надополна на својата поетска активност,
Малцичка сме ли ете па што
континуирано работеше на преводи и препеви на значајни
малцичка божем а веќе со векови
дела од светската литература. Делата помакедончени од
по стопати по севезден нё пребројуваат
перото на Тодоровски го збогатија фондот на македонскиот
Но ние сме како што сте како што се
јазик и извршија големо влијание врз профилирањето на
повеќе генарации македонски писатели.
и покрај сё и покрај сё
Голем е Ганевиот придонес во зближувањето на балколку сме толку сме токму сме!
канските литератури. Во овој поглед посебно треба да се
издвојат и неговите антологии на албанската, бугарската,

Раде Силјан
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се организирани научни собири, а одбранети се и магистерски
и докторски тези и објавени се монографски трудови.
Гане Тодоровски спаѓаше во редот на неуморните
истражувачи и афирматори на делата создавани во нашиот
деветнаесетти век, во илинденскиот период, во времето меѓу
двете светски војни и, секако, во слободниот развој на
македонската литература. Тој е автор на прилози од капитално значење кои, во круговите на македонската научна
јавност, предизвикаа голем интерес и се предмет на широки
литературни и научни елаборации.
Студиите на Гане Тодоровски посветени на македонски
знаменити личности и на неодминливи поглавја од нашето
духовно наследство се простираат врз повеќе подрачја, а
најмногу во литературната наука, историографијата,
етнографијата. Тие се одликуваат со модерна истражувачкоинтерпретаторска постапка и со научна заснованост. Значи,
тој е од оној вид научници и литературни критичари кои
фактите ги презентираат со изострено чувство за прецизност и со исклучителна смисла за научна прифатливост.
Неговите теориски елаборации се поткрепени со изворни
податоци, релевантни и драгоцени за целокупната наша
наука за литературата. Истражувањата и толкувањата на
делото на Браќата Миладиновци и на претставниците на
нашата преродба Јордан Хаџи Константинов Џинот, Рајко
Жинзифов, Григор Прличев, обемните студии за Крсте
Петков Мисирков и Марко Цепенков, за Илинден и македонската литература, за Литературниот кружок во Софија
и за мноштво други неодминливи поглавја од македонската
истрајба, претставуваат драгоцени и фундаментални прилози врз кои се заснова нашата литературна наука.
од славните преродбеници, па сё до денешни дни. Тој беше
Во својата истражувачка актива Гане Тодоровски припоборник на прека реч, на реч продуховена и исклучително општи и расветли редица непознати или помалку познати
прецизна. Спаѓаше во редот на афирматорите на новите имиња и дела, неодминливи во летописот на нашиот истопојави и тенденции, но во исто време беше и бескомпро- риски, литературен континуитет. Меѓу првите пишуваше
мисен полемичар, без влакно на јазикот, особено кога се за Наце Димов, авторот на книгата за Македонија од 1913
работеше за одбрана на достоинството и на доблестите на година, потоа за необјавениот говор на Крсте Мисирков на
националните вредности.
Општославјанското собрание во Одеса на 6 август во 1914
Гане Тодоровски беше отворен за дијалог, беше жесток година, како и за книжевниот круг на списанието Македонски
полемичар и истраен толкувач и афирматор на македонската вести во 1935/36 година и за ред други литературни, општелитература и, воопшто, на македонските состојби. Тој спаѓа во ствени и историски процеси што се одиграле на наше тло
редот на најдоследните и најгласовитите афирматори на новите во долг временски период.
имиња и на нивните литературни дела. Со свои прилози, меѓу
Гане Тодоровски спаѓаше во редот на интелектуалците
првите се огласи за делата на Матеја Матевски, Радован кои целосно беа оддадени на македонските теми. Со своите
Павловски, Петре Андреевски, Божин Павловски, Ташко аналитички прилози ги поврза испрекинатите македонски
Георгиевски, Паскал Гилевски, Методија Фотев, Горан нишки во литературата и ги афирмира делата на многу
Стефановски,Ефтим Клетников,Катица Ќулафкова,Братислав знаменити имиња. Во неговите книги е присутен стремежот
Ташковски, Лидија Димковска, Трајче Кацаров и др.
за афирмација на вредното и неодминливото на најзначајните
Неговото богато и разновидно творештво е предмет книжевни периоди.
на толкувања и анализи на бројни критичарски и писателски
Литературните огледи на Гане Тодоровски говорат за
имиња, меѓу кои посебно ќе ги издвоиме инструктивните критичарска доследност во проследувањето и благовременото
прилози на Милан Ѓурчинов, Миодраг Друговац, Димитар вреднување и препорачување на многу дела, создадени од
Митрев, Димитар Солев, Георги Старделов, Сло бодан писатели од сите генерации. Нив ги вреднуваше со повисоки
Мицковиќ, Петар Т. Бошковски, Христо Георгиевски, Паскал естетски критериуми и не ги прифаќаше вообичаените
Гилевски, Радомир Ивановиќ, Тодор Чаловски, Доне клиширани решенија за надмена арбитража. Доследно го
Пановски, Думитру Јон, Ефтим Клетников, Душко Наневски, следеше нивниот развој, а неговата препорака беше јасна,
Веле Смилевски... Кон овие општи информации и конста- недвосмислена, насочувачка и влијателна во рецепцијата кај
тации треба да се додаде дека за делото на Гене Тодоровски идните читатели, толкувачи и критичари.
15.10.2010
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Братислав Ташковски

ГАНЕ И АКТ
Сега, по заминувањето на Гане Тодоровски,
достоинствено можам да кажам дека неговото присуство во Редакцијата на АКТ претставуваше многу
повеќе од обично членство во уредувачкиот тим. Тој
беше кохезија, но истовремено предизвик и дилема.
Не можам да заборавам колкава беше мојата радост
кога Гане се согласи да биде еден од уредниците во
нашето списание. Но тоа, за разлика од многу други,
пред сё литературни сеирџии, мене не ме изненади.
Знаев дека Гане нема да го одбие АКТ и дека ќе поверува во моите искрени намери да имаме списание кое
по својата содржина ќе се разликува од останатите.
Така, настапивме храбро и самоубедени, иако
првиот состав на новата редакција на АКТ беше толку
хетероген и на прва рака изгледаше апсолутно неиздржливо. Сите се чудеа како таа редакција ќе функцинира? Но тоа чудење остана само како предизвик повеќе
да се издржи. Предизвик кој и денес се појавува како
позитивна хипотека во нашето работење.
Во оваа пригода морам да истакнам дека, освен
вредноста на делото и литературниот авторитет на
авторот, никогаш не постоела никаква друга, движечка димезија, која го одржувала нашето списание.
Материјалната димензија е комплетно имагинарна
бидејќи и АКТ, како и сите други списанија, е комплетен зависник од државните пари. Пари, кои Министерството за култура ги дели на лажиче и праволиниски. Против оваа уравниловка бевме сите, а најмногу
Гане. За жал, не можевме ништо да сториме за тоа да
се смени. Затоа ни останаа вредноста, упорноста и
чувството дека и со малку пари можат да се прават
добри работи.
Во 2006 година, во интервјуто за списанието „Синтези“, на прашањето за АКТ, Гане Тодоровски ќе го каже
следното:
Се чини иницијативата за АКТ доаѓа во право
време. Групата присобрана почетно околу АКТ е хетерогена и на житејски и на естетски план, но ќе настои
да ја насочува литературната уметност во нашиот
простор кон спасоносните брегови на идејата за максимална толеранција на силните автори. Во заостанатата Македонија не се проблематични литературните посебности и поединци, туку понижувачкиот однос
кон нивното право на поголема творечка автономија,
навредувачкиот однос кон нивниот респективен авторитет. АКТ ќе настои да ја добие битката за непорекливоста на литературниот автор кај нас и негова
неповредливост. АКТ е гласило на проверени македон8
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ски производители на уметнички добра. Интергенерациска поворка од творци е. Максимално ќе се отвори
кон тенденциите за доевропеизација на литературната уметност кај нас. Расположливи сили има. Ќе се
изнајде и разбирање на компетентните и квалификуваните општествени арбитри. Бездруго!

Венко Андоновски

РИТАМОТ НА УЛИЦАТА
ВО ПОЕЗИЈАТА
НА ГАНЕ ТОДОРОВСКИ
За феноменот на метонимискиот
кумулус (наниз)
Во една од претходните мои студии посветени на македонската поезија го истакнав значењето на таканаречениот
метонимиски генеративен пол на македонското поетско
писмо, во чии рамки повластено место ў дадов токму на
поезијата на Гане Тодоровски. Таму запишав нешта кои ми
се чинат важни и за оваа пригода и за темата на мојот есеј,
па затоа, сакам да потсетам на релевантните ставови на
теоријата на поезијата во врска со овие прашања. Ги давам
овде најважните теориски изводи врз кои се базираше таа
моја студија, подредени по темата на која се однесуваат:
а) метонимијата и антимодернизмот: Роман Јакобсон (Jakobson,1988,71) пишуваше: „Развојот на дискурсот
може да се одвива долж две различни семантички црти: една
тема може да воведе друга или по пат на нивна сличност,
или по пат на нивно соседство. За првиот случај најпогоден
назив би бил метафоричен пат, а за вториот метонимиски
пат, бидејќи првиот свој најзгустен израз наоѓа во метафората, а вториот во метонимијата“. Дејвид Лоџ (Lodge,1988),
врз база на оваа теориска алатка изгради една мошне популарна типологија на современата книжевност, при што на
модернистите им го припиша метафоричкиот, а на антимодернистите – метонимискиот пол на творбеност на дискурсот (постмодернистите тој ги дефинираше како група која
одбива да „присвои“ еден од овие два пола, и притоа успеа да
изброи шест стратегии со кои се постига таквата „неопределеност“: противречност, пермутација, прекината следа, случајност, претерување, краток спој).
б) наративност, темпоралност: Ако е така, станува
јасно и зошто песните од „метонимиски тип“ покажуваат,
главно, поголема физичка должина. Метонимискиот тип
исказ твори наративен контекст.1 Тоа својство редовно во
свеста на интуитивните проценувачи (и со право) се сврзува
со наративното и прозата. Само по себе се разбира дека
„метонимиската“ песна ќе мора да вклучи во себе и извесна
темпоралност, па со тоа да се доживее како еден вид „анти(модернистичка)песна“, оти традиционалните сфаќања за
говорниот и за поетскиот знак велат дека тој е симултан
и „атемпорален“: „Говорниот знак (…) го укинува линеарниот
тек на времето: информацијата изречена со говор ја примаме
како презентност, оти во говорно добро организираната
порака не примаме информација за нејзиното физичко траење.
Говорот трае заедно со испраќачот и примачот на пораката;
1

затоа и неговото траење не се забележува … Ознаките на
поетскиот знак се еднакви со ознаките на говорниот знак“
(Вулетиќ: 1988, 9–11).
в) песната како дескриптивен систем: „Влезот“ на
времето во инаку „атемпоралната“ метафорична („глобална“) песна, ја доближи неа до прозата (и тоа е општа критичка дијагностика за оваа поезија, создавана кон крајот
на седумдесеттите и осумдесеттите години). Тоа е во висок
степен точно, оти секој влез на „темпоралноста“ во поетскиот исказ го доближува него до она што Мајкл Рајфатер
(Riffaterre, 1990, 7) го именува како дескриптивен систем (со
што се објаснува и „описноста“ на оваа поезија): „Секој збор
е семема, сложен систем од меѓусебно сврзани семантички
својства или семи преку една нивна непроменлива синтакса;
тие семи можат да се актуализираат под формата на

Гане Тодоровски

Скица за првото писмо
до Ема Гермова
Родена за да се родиш на мојот љубовден
И прв и последен, јас Те именувам МОЈА!
До тој ден те прижелкувам по севезден
И дните стопати до прекапнување ги бројам.
I love You, Я люблю тебя, Ich liebe Dich,
Како ли уште треба да речам дека Те сакам?
Колку е збунет овој недовршен стих
Пред една чуденка, пред молкот на саканата!
Зборот го болувам, болот го зборувам,
Не го преболувам, не го прегорувам,
И ќе ме сотрат еден ден чинам
Или убавите жени или лошите вина.
Малку ни остана за да младуваме
Песно, ко најверен пес што ме пазеше
Од сите јадови што ги јадувавме
И од радостите што ги радувавме
Ние – непобедниците непоразени!
Зборови скудни, вие предавници мили,
Речете ў:
За Тебе сме сочувани низ сите Харибди и Сцили
Во чувствата на оној што треба да е твој,
Твој во најсвидните денови неспокој.

Роман Јакобсон го дава примерот со еден збор кој им се дава на испитаниците, со барање да го дополнат: „На поттикот hut (колиба), еден одговор гласел: burnt out
(изгорела); друг: is a poor little house (е сиромашна мала куќа). И двете реакции се предикациски, но првата создава чист наративен контекст, додека во втората
врската со субјектот hut е двојна: од една страна, тоа е положбено (имено, синтактичко) соседство, од друга страна – семантичка сличност“ (Jakobson:1988, 71).
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лексички претставувања (…) Бидејќи актуализацијата е
секогаш можна, семемата може да се сфати како почеток
на некој иден текст, а приказната како експандирана семема
во која на просторните синтагми им е придодадена и темпорална димезија. Понатаму, секој елемент од дескриптивниот
систем стои во метонимиски однос со нуклеусниот збор“.
Тоа беше корпусот теориски ставови за метонимиската
песна. Што се однесува, пак, до белетристичкиот материјал
на кој се однесуваше таа студија, ми се чини важно да истакнам дека таму напишав дека силен аспект на метонимиска
творбеност на дискурсот наоѓаме уште кај Славко Јаневски,
во еден добар дел од поезијата на Гане Тодоровски и, подоцна,
во генерацијата на шеесеттите’, кај Богомил Ѓузел. Во таа
моја студија констатирав дека токму метонимиското поетско
писмо било причина за ставовите на критиката за овие
поети, а имено дека „Песната на Јаневски е најчесто и балада
и прикаска, со извесна фабула“; дека кај Гане Тодоровски,
покрај видниот „зборообразувачки модел“ кој се сведува на
„нови состави и неологизми“, во неговата поезија доаѓа до
израз еден нов тип исказ, со една секојдневна, разговорна,
профана лексика, којашто од традиционалната, пред сё
парнасовската и симболистичката поетика беше ‘анатемисувана‘ како нелирска и груба“, и дека „Г. Тодоровски сё
повеќе ... го прифати и предизвикот на депоетизацијата,
на наративизацијата“; (Друговац: 1990, 375, 494). Како што
се гледа, метонимискиот пол на структурирање на дискурсот,
во глобала, од македонската критика и есеистика беше сфатен
како депоетизација, односно наративизација на песната. Се
разбира, тоа е точно ако нештата се набљудуваат од традиционалниот терен на метафората, и особено од теренот на
модернистичката книжевност/критика. Во таа студија опоменав дека метафората веќе одамна не е (особено во светски
рамки) единствениот начин на продукција на мотивираниот
знаковен систем што обично се вика песна, и дека добар дел
од литературниот модернитет на Европа се одвиваше во
рамките на т.н. метонимиска револуција, факт што нашата
литературна критика го игнорираше при оценката на песните
на Гане Тодоровски, затоа што ги ценеше нив од традиционалниот терен на метафората како кралица на песната, па
донесуваше погрешни заклучоци за „профаното“ и „делничното“ како „неподобни“ за „лирски штимунзи“!
Она што тогаш ми остави впечаток во корпусот критички ставови за поезијата на Гане Тодоровски е дека доминантен интерпретативен клуч беше таканаречениот модел
на миметичко читање на песната, кој главно и ги форсираше
„анатемисувањата“ на оваа поезија како недоволно „сакрална“
за да ја заслужи етикетата поезија. Тој модел го интересираше
што говори песната, без да посвети внимание на тоа како таа
го прави тоа. На пример, во еден критички ексцерпт за поезијата
на Гане Тодоровски се велеше дека „мотиви за своето поетско
егзистирање наоѓа во човековото и општественото секојдневие,
често и во секојдневието на т.н. мал, обичен човек, работник,
2

аргат, со црно лице, мека душа и неспокоен чекор низ животот“ и дека „е поет на градот, на урбаната сивотија (...); поет
на делничното“ (Друговац: 1990, 488, 489).
Недостигаше во тоа море критика за поезијата на Гане
Тодоровски она што Мајкл Рајфатер го именуваше како
„семиотичко“, наспроти „миметичко“ читање на поетскиот
текст. Целта на мојот сегашен прилог е да покажам дека
поезијата на Гане Тодоровски, иако изгледа „реалистична“,
„миметична“ и „делнична“ (еве еден премногу употребуван
квалификатив за неговото поетско писмо од миметичка
провениенција!), сепак, принудува на читање и на „ознаките“,
а не само на „означените“; таа на еден демонстративен начин
одбива, како и секоја вистинска поезија, на објектите означени
во поетскиот текст да им придадеме референцијален статус2.
За тоа известува Роберт Скоулз (Scholes:1982, 42), кога расправа за една песна на Мервин, и утврдува „миметично“ и
„семиотичко“ ниво на читање, потврдувајќи го Рајфатер.
Значи, во мојот есеј ќе се позанимавам со семиотичко
читање на оние песни на Гане Тодоровски кои најблиску се
сврзани со „делникот“,„улицата“,„секојдневието“ и „стварноста“. Ќе ме интересира говорот на т.н.„оказионални“,„резервни
зборови“ на песната – говорот на формата или, од најопшта
семиотичка гледна точка погледнато – говорот на сите видови
означители во семиотичкиот регистар наречен песна.
***
Почнувам со опсесијата на чекорот и чекорењето во
поезијата на Гане Тодоровски, опсесија што е една од најчестите
слики на неговиот поетски профил, особено во книгата
Спокоен чекор (1956). Тука особено мислам на песните: Од
предградјето; Трио; Чекори; Порака; Шетајќи низ Топаана;
Делнично будење на градот; Недела; Апотеоза на делникот
и други. Читајќи ги тие песни, блиску сум до помислата дека
супстантивот чекор или, уште поточно, глаголот чекори станува творбен елемент, матица и матрица на неговите песни.
Песната станува огромен чекор, поделен во помали стапки.
Во неговите рани песни, на пример во Трио, читаме:
Пладневно враќање. Полека. Пешки.
Разговор долг и жив.
Секакви теми, досетки, смешки
но, ниту една за нив;
По синтагмата Пладневно враќање, доаѓа до феноменот
што јас го именувам ритам на улицата во поезијата на Гане
Тодоровски. Парот Полека. Пешки., особено поради
интерпункцијата меѓу нив, симулира два чекора: лев и десен.
Темата (пладневно враќање = чекорење) се формализира во
две елипси, во два збора, во два чекора. Песната почнува да
чекори по ритамот на улицата. Поетот можел да се одлучи за
интерпункциското решение полека, пешки, но тогаш би ја
суспендирал содржината на оваа лексичка формација, оти во
тој случај таа форма повеќе би одговарала за содржината

„Метонимиската“ песна бара извесен степен на наша „референцијална“ подготвеност: на настаните треба да им дадеме претставувачка вредност, да им припишеме
верификација (веродостојност)! Затоа метонимиската песна по однос на метафоричната мошне често се доживува и низ опозицијата реалистично–фиктивно!
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брзо, пешки. Со точката се истакнува бавноста во чекорењето.
Чекори тоа семиотичката супстанција, формата на песната,
која ја симулира, ја потпира, ја поддржува содржината/темата
– бавното чекорење. Еве уште два мошне очигледни примера
за опсесивната (звучна!) слика на „чекорите“ во поезијата на
Тодоровски, од неговите песни Недела и Од предградјето:
Кај ли се ганѕаме во ова попладне двата?
По Via Fortuna Задар што ќе ни рече?
Сред летнава запурнина нозеве кај нё клатат?
Крмо на желбите, в кој пристан ли нё влечеш?
***
Наниз тага ги догледав вчас:
немтурица ужас неми
Наниз Ѓупци, Врвеж Ѓупци ...
Наниз Ѓупци. Молк од Ѓупци
приквечерва сокак мине,
поревајќи чекор морен,
чекор болен,
чекор бос.
Сосема е видлив, особено во вториот пример, двојниот
формален шаблон: оној кој ја „потпира“ и симулира темата
(чекорењето на Ѓупците), во вид на „лев“ и „десен“ чекор.
Дуалитетите, лексичките или синтагматските дублети (наниз
Ѓупци/врвеж Ѓупци; Наниз Ѓупци/Молк од Ѓупци; приквечерва сокак мине/поревајќи чекор морен; чекор болен/чекор
бос) функционираат како ритам на чекорењето, како ритам
на улицата. Целата песна е во дублетна форма, целата станува
пар чекори. Низ неа одекнува ритамот на улицата.
Опсесијата со чекорењето и семиотичките дублети
можеме да ги следиме во речиси секоја песна на Тодоровски,
на различни нивоа и единици на песната. Во песната Чекори,
секој стих претставува по еден чекор, по една ритмичка
единица која функционира како „лев“ и „десен“ чекор:
лев чекор:
десен чекор:
лев чекор:
десен чекор:
лев чекор:
десен чекор:

По стрмните височини на немирот
низ нерамнините на желбите набрекнати
по трагот на незнајните далечини
под товарот на долгите лишенија
чекориме...
чекориме...

И потоа, во истата строфа, како нејзина круна, како
нов, „непарен чекор“, кој ја отвора бесконечната ритмика на
чекорењето по улицата, доаѓа еден осамен стих, итератив:
Сё понапред чекориме

идеално одговара за семантиката (темата) на овој стих –
напредување во чекорењето, продолжување со чекорењето
(сё понапред и понапред!) Тријадата бара да биде затворена
во парен ритам, со четири единици: тик-так-тик-так. Токму
таа четврта, отсутна формална единица, таа семиотичка
белина која очекува да биде пополнета со она так, укажува
дека чекорот навистина продолжува, за што и нё известува
стихот на едно семантичко ниво на перцепција. Формата ја
симулира содржината.
Има вакви формални игри, игри со означителите на
песната кои го симулираат ритамот на чекорењето, во многу
песни на Тодоровски. Во добар дел од нив, токму ритмиката
на чекорот е таа што остава „делничен“ карактер.
Во извесни песни, како што е Делнично будење на
градот, „чекорењето“, како тема на песната, целосно се
префрла во рамништето на формата, односно на означителите, па станува еден вид тема на формата. Темата станува
формален критериум. Нанизите, толку карактеристични за
поезијата на Тодоровски, овде стануваат вистинска симфонија
на ритамот на улицата, на чекорите што одѕвонуваат по
плочникот и тротоарот:
Наутро, катаутро, вријавец по улиците
се запоточува река од луѓе,
отспани, недоспани, зловолни, шеговити
гладни, појадени, намирисани, небричени
добродушни, немиени, потстрижани, болни,
куци, мамурни, брзоплети, тажни ...

Овој стих, се разбира, не случајно е тријада. Тријадата
е отворен чекор, за разлика од парот „лев чекор – десен
чекор“ кој е, на извесен начин, заокружена ритмичка единица.
Тријадата одговара на отворениот, продолжен, „непарен“
Она што паѓа во очи е дека песната има еден ритмички
ритам на чекорењето (тик-так-тик...) додека дублетите предтакт, во вид на веќе идентификуваните дублети (лев–десен
симулираат „затворен“, „парен“ ритам (тик-так). Тријадата, чекор), уште на самиот старт: Наутро, катаутро. Песната
како отворена и незавршена ритмичка единица на чекорењето заодува, зачекорува, го бара својот ритам на чекорењето, што
15.10.2010
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го постигнува оптимално дури во втората строфа, која претставува наниз од чекори, од стапки симулирани преку формата
на лексичките означители. Таму таа веќе суверено чекори, во
ритамот тик-так; тик-так. Јасно е дека тука и содржината на
зборовите е таква што ги диференцира на „леви“ и „десни“
зборови. Семантичкиот критериум на опозитноста покажува
дека навистина станува збор за семиотичко-ритмичка игра на
чекорењето, и токму тој семантички критериум „работи“ во
полза на формата: отспани е опозиција со недоспани; зловолни
е опозиција со шеговити; гладни е во опозиција со појадени,
исто како што проксемички левиот чекор е во опозиција со
десниот. Но овој ритам на чекорењето одеднаш почнува да се
„расипува“. Се јавува аритмија во чекорењето; песната веќе
нема само две нозе, не чекори по улицата веќе само еден човек.
Во ритамот на чекорењето на едниот се вмешува туѓ чекор:
таа ритмичка промена започнува со парот намирисани/небричени, кој веќе не е јукстапониран по принципот на бинарната
таксономија, туку по принципот на мултиплицирана
таксономија.3 На левиот чекор на Човекот кој чекори намирисани се очекува парот (десниот чекор) ненамирисани или
смрдливи; тоа очекување е изневерено, оти влегува збор-чекор
од „туѓа“ парадигма. На формално-ритмички план тоа значи
дека уште некој чекори по улицата. Односно, веќе по улицата
се слуша градацијата на ритамот на чекорењето оти, како што
беше кажано во предтактот (првата строфа): се запоточува
река од луѓе. Кажано наједноставно, улицата станува симфонија
од чекори, кои се мешаат, се преклопуваат, се аритмизираат:
куци нема поблиска парадигматска врска со мамурни, така што
се доживува, по однос на претходната, семантички поблиска
опозиција намирисани/небричени како трет чекор; лексичкиот
пар брзоплети/тажни веќе речиси воопшто и нема критериум
за сопоставување, како што би рекол Лотман (освен парадигмата – луѓе), па го уфрла во песната ефектот на четврт чекор
и слично. Слабеењето на парадигматската, таксономиска врска
меѓу зборовите го умножува ритамот на чекорењето, така што
целиот наниз, на едно ритмичко-семиотичко ниво симулира
дисхармонија; стотици нозе веќе чекорат по улицата, секоја во
свој ритам, така што партитурата на сингуларниот чекор е
уништена, како во модерната атонална музика.
По краткиот екскурс: Почнува делникот еднолично и
ненаметливо / како најпозната но сепак пријатна мелодија!,
следува втор наниз, втора звучна поплава од ритмите на
чекорењето по улицата. Она што е важно е фактот дека тука
се врши втората градација на чекорењето, во смисла што на
чекорите-зборови им се придава повисок степен на конкретизација. Имено, сега „супстантивите“ се тие што „чекорат“,
а не „придавките“. Како што покажа Ото Јесперсен, во својата
Филозофија на граматиката (Jespersen, 1975: 74-75), во традиционалната претстава супстантивите покажуваат повисок
степен на материјализација при евокацијата во свеста, за
разлика од придавките, така што се поблиску до претставата
за „материјалното“. Сега, по улицата чекорат супстантиви,
3

супстратуми, речиси вистински луѓе. Особините (придавките)
им отстапуваат место на нештата (именките). Целиот наниз
е регистар на професии, но се задржува стратегијата да не
постои видлива парадигматска врска меѓу елементите-стапките,
да се покаже само еден чекор од парот чекори, за да се симулира множественоста на тие кои чекорат:
Пожарникари, милиционери, гинеколози,
свештеници, семкаџии, келнери,
улични метачи, народни пратеници, студенти,
инкасанти, столари, продавачи, ѕидари,
софисти, спортисти, адвентисти
мизантропи, крадци, писатели,
медиокритети, нарциси, хипокрити ...
Со тоа, ритамот на улицата се опредметува; чекорењето
станува опредметено чекорење. Постигнат е еден повисок
степен на „реализам“ во песната. По улицата чекори една
ламја со илјада глави, а на секоја глава ў одговара по пар
нозе, од чие чекорење ние слушаме само по една нога.
Финалето на песната е токму во духот на декларацијата на
таа „река“ од луѓе како еден (колективен) лик. Се враќа
дублетниот ритам, ритамот на Едниот кој чекори, со што
сета таа толпа на различното функционира како Еден.
Одеднаш, по петте лексички единици, следниот стих брои
само две (ритмичкиот шаблон „тик-так“); чекорењето стивнува и се редуцира на Еден кој чекори:
судии, дреари, прекупчии, еквилибристи, директори,
вратари, телефонисти (лев/десен чекор)
Секој ден тие па тие
Секој ден тие па тие
едни та исти
едни та исти!

(лев чекор)
(десен чекор)
(лев чекор)
(десен чекор)

Џагорот на улицата е стивнат; песната завршува во
тишина. Маршот е завршен. Песната не само што семантички
се разбира како марш, таа семантички се слуша како марш!
***
Досегашните примери идеално ги поткрепуваат трите
теориски изводи за метонимиската песна од почетокот на овој
текст. Имено, сосема е јасно дека метонимиската песна на Гане
Тодоровски,користејќи се со формалниот шаблон на чекорењето
(меѓу чекорите, на едно природно семиотичко ниво, постои
однос на дополнување, индексација, односно контигвитет), во
својата структура ја внесува темпоралноста. Темпоралноста,
пак, во песната се доживува како наративизација или
депоетизација. Но темпоралноста во песната на Тодоровски
се доживува и како музикализација, оти со себе го внесува
природниот ритам.Најдобар формален доказ за тоа е стратегијата
на нанизот или асиндетонот, синтактичка фигура која има
висока фреквенција во песните на Тодоровски. Асиндетонот,

Види кај Џефри Лич (Leech 1974, p. 99-100). Тој, во рамките на таксономиските опозиции, разликува бинарни таксономии, од типот жив–мртов, но и мултиплицирани
опозиции, од типот железо–бакар–злато... (сите членови на оваа таксономија ў припаѓаат на парадигмата „метал“).
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поради елизијата на сврзниците од полисиндетонот има силен
метонимиски ефект4; од една семиотичка гледна точка, тој е
кумулус од индекси, знаци кои меѓу себе контактираат преку
допир (контингвитет). Сё што стои меѓу нив е – запирката.
Таа интонациска фигура е празен простор меѓу индексите во
метонимискиот кумулус. Токму тој метонимиски кумулус во
поезијата на Гане Тодоровски е одговорен за ефектот на „ритамот на улицата“, односно за „ритамот на делникот“, затоа што
овозможува неговите секции (да ги наречеме така сите тие
индекси, односно метоними) да се доживуваат како ритмички
елементи на чекорењето. Конечно, тој метонимиски кумулус
функционира беспрекорно како она што Рајфатер го нарече
дескриптивен систем, затоа што сите тие индекси стојат во
метонимиски однос со нуклеусниот збор – чекорењето. Нанизот,
асиндетонот, или метонимискиот кумулус на Гане Тодоровски,
како форма на означувањето, како семиотичка форма, се потпира врз аналогијата со еден индексичен феномен од човековото
искуство: ритамот на чекорите, звучна метонимија од првостепен тип5. Симулирајќи го тој образец на човековото искуство
од аудитивната парадигма, песната на Тодоровски добива
внатрешно озвучување, станува метонимиска игра со означителите и семантички индиферентните елементи кои на тој
начин се семантизираат, затоа што воспоставуваат аналошка
врска со содржината. Оттука, не случајно нанизот како „техничко“ решение редовно се јавува таму каде што темата на
песната е толпа, чекорење, делник, плоштад.
Антологиската песна Апотеоза на делникот е крунски
сведок за сите досега наведени тези. Ако се исфрли увертирата, во која се декларира поводот за „апотеозата“, целата
песна е еден огромен наниз, огромен метонимиски кумулус,
каде секој парен стих го претставува парниот, а секој непарен
стих – непарниот чекор на ритамот на улицата. Сите стихови
започнуваат со супстантивот делник:
Делникот дел е од нас, најдрага девијација
делникот добар ден, делникот добрување
делникот двојна дневница, орден и директива
делникот добронамерност, подбив и виц,
делникот платена денгуба, делникот пот и крв ...

Овој ритмички кумулус брои вкупно 31 чекор, односно
31 стих. „Отвореноста“ на чекорот (непарен број метоними
во кумулусот) е најверојатно случајност, но таа добива
симболичка тежина за оној кој знае да брои. Едноставно,
кумулусот како да не сака да се заокружи, како да сака да
покаже безграничност. Станува, се разбира, збор за безграничноста на делникот. Една апотеоза и не би можела да му
додели на делникот поинаков атрибут од безграничноста.
Од сето што досега беше нотирано, може да се извлече
заклучок дека„делничните“ песни на Гане Тодоровски воопшто
не се исцрпуваат со миметичкото читање. Напротив: нивното
миметичко читање, барем што се однесува до читањето на
критичарите, може често да одведе и на погрешна трага. Во
тие песни, имено, нема ни трага од депоетизацијата сфатена
како одземање на круната од главата на „светата“ песна. Токму
моделот на метонимиската песна-кумулус на Гане Тодоровски
открива една високо софистицирана, поетизирана песна со
свест за својот внатрешен говор, говорот на ознаките. Тоа што
таа поетизација на формата се одвива по метонимиски шаблон,
не значи ништо друго освен дека поезијата на Тодоровски му
припаѓа на оној модернитет кој својата литературна битка ја
биеше под знамето на метонимијата. Таа песна, по тоа што
во неа и семантички индиферентните единици стекнуваат
семантичка дефиниција, му припаѓа, колку и да звучи тоа
необично, на литературниот модернитет, оти токму тој ја
откри можноста семиотиката (означителите) да ја симулира
семантиката (означените), па означителите и другите формални
единици функционираат како резервни зборови на песната.
Може да се каже дека семиотичката организација на
песните на Тодоровски посветени на „делничното“ во себе
го крие ритамот на улицата. Тој станува главен генератор
на нејзиниот семантички ритам. И во тоа се крие нивниот
уметнички ефект: во она што порано се викаше „единство
на содржината и формата“. Метонимискиот кумулус е само
една од текстовните стратегии со кои се обезбедува тој идеал.
За другите, во друга пригода.
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Се мисли на елементарниот метонимиски ефект кој настанува со бришење на „ненужните“ елементи во синтагматиката на говорот: Сакам една супа, наместо Сакам
една чинија супа.
Во семиотиката на Чарлс Саундерс Пирс постојат три типа знаци: икона (однос на аналогија меѓу ознаката и означеното); индекс (однос на допир или контигвитет
меѓу ознаката и означеното) и симбол (однос на конвенција меѓу ознаката и означеното). Тие, фактички, одговараат на метафората, метонимијата и немотивираниот
(произволен) јазичен знак. Оттука индексот на Пирс е за нас исто што и метонимијата.
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***

Пред да ја раздипли расправата за тоа дека зад великиот децениски македонствувачки ек на Ганевата пусија
стои и орач и воин, авторот на предметната книга ја принесува како лично естетско и порачувачко сраснување со
(Обид за портрет на Гане Тодоровски,
сопствената поетска филозофија песната на познатиот руски
низ витлите на збирката Орач или воин,
современик, поетот Анатолиј Парпара, со насловот Орач и
како бард на „здраво“, а не на
воин. Од таа стреа на единството со песната од рускиот
„смачкано“ племе)
собрат Парпара нашиот поет, од „студената приквечерина“
на својата возраст, ја испраќа песната Благопожелби кон
Една делница, една плавна бразда од единс твениот потомството и во неа како клучен сигнал на беседата-порака
македонски интелектуален феномен на дваесеттиот и двае- ја внесува синтагмата „здраво племе“. Запирам на оваа синсет и првиот век, со име и презиме Драган Тодоровски - Гане, тагма од две причини:
е исполнета со чудородниот креативен полнеж на поетско- z да го означам Ганевото големо верување во смислата на
то писмо. Таа голема прокуда, таа лирска манифестација на
македонството и македонствувањето кое во споменатиот
врелата пот на овој македонски деец веќе шеста деценија
поетски текст е извишено до пароксизна верба, неотстапопстојува како индивидуален, громок, јасен, ѕвонлив и никогаш незарипнат глас, смесен од волја, оган и земја, кој предупредува, варди и укажува со својот секогаш приповдигнат
Гане Тодоровски
сенс дека да се биде поет во најспоменуваната земја на Балканот
значи, првенствено, да се биде распнат и осамен, знаен и
Орач или воин
милуван од крстот, но и неразбран од крстените.
(Скица за најмакедонска песна)
Ја почувствував оваа морничава скрама низ пораките
од збирката на Гане Тодоровски Орач или воин, издание на
Ора и војува... Инаку како?
АЕА Corporation – Мисла, 2003-та, во Скопје, и се одважив
Браздата ветува леб. Пушката глава брани.
да искажам неколку сведенија по тој повод.
Ралото гладот го брка. Пушката клука против мракот.
Устројството на книгата, односно распоредот на песЗа жал, пцостите не ги косат голите дебрани!
ните по раздели е условен од едно повисоко креативно
гесло на кое му се потчинети насловите кои ја оформуваат
Ралото куќа сити. Пушката живот штити.
целоста на збирката. При тоа вреди да се укаже дека Гане
Без првото – глад! Без второто – смрт!
Тодоровски не првпат и не само во оваа книга, покрај своЗа да се закотат дечиња стаменити, глуждевити,
ите оригинални песни, придодава и песни во негов препев
Нужност е: дење – орач грд, ноќе: воин тврд!
од истакнати светски автори и, на тој начин, воспоставува
еден напореден дијалог на поетските вредности кои самиот
Така од искони било. Од прв до последен здив
ги создава со оние кои самиот тој ги предлага од милјето на
Се браздело низ испустеното, се гледало во невиденото
авторите кои оставиле белег во историјата и современоста
Се орало за да си сит, се пукало за да си жив,
на планетарното поетско творештво.
Чинејќи едно од забранетото и дозволеното!
Но, да ја продолжиме разгатката на концепцијата на
изворните Ганеви песни во книгата. Имено, како што укаНашиот орач и воин – нашиот татко и син,
жува и самиот автор во белешките кон сите текстови, поОрале и војувале, чинеле што треба да се чини:
местени на крајот од стихозбирката, двојството на насловот
Како во сказните – џуџето израснувало во џин
на книгата Орач или воин и на песните експонирани како
Ставајќи им точка на своите болештини.
пролог и епилог со насловот Орач и воин покренуваат една
внатрешна загатка, определен ек и одек или, уште поточно,
Позло од злото е тоа што најмалку е наше!
поставуваат дијалошка рамка на овој поетски настап, при
Најнаши сме ти биле кога сме орале и пукале...
што насловната страница на изданието со прашалниот
Старите од ралото и пушката не се плашеле,
состав сугерира и добива одречни одговори, од внатре, до
Ги внеле обете згоѓи како секојдневна ука.
циклусите и од песните одделно.
Така е замислена и така функционира оваа (според
Голем е Господ! Нам колку сонце ни е Крстот.
самочувството, животниот став и поетската естетика) нова
Оловото Божјо по бразди и по боишта го бараме.
висока делница од сложената креативна гама на Гане ТодоТребно е да се знае, за да сме племе цврсто, –
ровски, една од ретките личности неразделни од совремеСо ралото и со пушката не бива да се караме!
ната македонска судбина.
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ност, „животољубие“, занес и верба во поколенијата до
вечност и
z второ, да го дистанцирам Гане Тодоровски, во поетски,
односно во емотивно-естетски контекст, од една друга
психологија на восприемање на македонското единство
и македонската сплотеност и цврстина низ историјата.
Имено, големиот македонски поет Блаже Конески, во
песната Спомен по многу години, од стихозбирката Црква
(издание на Мисла, 1988) ја експонира синтагмата „смачкано племе“ како можен одглас за предисторијата на
современото македонско самочувствие и како лична мора
која го следи од младоста до зрелоста.
Указанието на овие две синтагми ги пунктира разликите во индивидуалните нотации на еден и единствен македонски етнонационален и државен код кон кого до својот
последен здив, со високо валиден интелектуален влог и цврстина, се вградуваат и Гане Тодоровски и Блаже Конески.
За овие две подзапирања, можеби важни за поспецијалистички компаративни иследувања на историските контексти и односот кон нив во поетските опуси на двајцата
големи Македонци, си тече, се простира и се разлева расприкажаниот и преполнет со дигресии и восклици пев, низ
разблажена нарација и низ своевиден интергенерациски
дијалог, во Македонците, повторнородените и во Запис за
еквидистанцата со мала алузија за пентагоналата.
Познатиот поетски исказ на Тодоровски, кој точно
удира во својата асоцијативност, во овие два текста од книгата се наложува со доминантна беседничко-лирска димензија и низ шармантниот колоквијален след на комуницирање ги досегнува најважните историски коти на совремието,
ги извишува најеклатантните угрози, поткрева тон, покажува
со прст, укажува и докажува како да се опстои во денешното
балканско географско средсело – такви какви што сме,
опкружени од сите четири страни, барајќи ја петтата, можната, исправната... Во овие две ритмизирани прозни беседи
ја чувствуваме истата, ганевската, бодра и непреболна верба
до самиот крај на животот, оној ганевски творбен инает
што алиенира до татнежен и лут повик до Бога во одбрана
на Македонците и нивната иднина.
Повтежот по потенцирањето на доминантната верба
или внесувањето на автореферентните мотиви се збиднува
и низ насловот Нашата мала големинa – Македонија кој,
иако е настанат по извесен персонален повод, ја задржува
во рескоста на поетскиот ритам поетовата и народната
мачнина и галовност кога се воспева големата историска
болка по македонското траење во времето. На тој начин и
во сличен споменичен постисториски книжевен дијалог и
отчет кон генерациите, кои сё повеќе бледнеат во глобалистичкото израмнување на времињата и на односот кон историските корени, се искреваат и песните посветени на големите
македонски дејци Васил Чакаларов (со истоимен наслов)
и Христо Матов (во песната Задоцнет некролог за Христо
Матов), а со тегобен реплицит кон врвицата предавства и

убиства во македонската историја се опира песната Коте од
Рулја – црниот јунак и синоним на македонското предателско
бесчестие.
Поетскиот поглед и прослед во првиот раздел од книгата завршува со двете високи искажувања на поетот кон
двете вршки од македонската духовна географија – високиот
Галичник и родното, прадедовското Кожле на нашиот автор.
Татковинските и беседничко-родољубивите мотиви
секнуваат пред портите на вториот раздел од оваа книга. Не
за да ги снема во понорите на душевниот немир, туку само
да почекаат пред новиот голем Ганев непребол во поетското творештво – мотивот плодната жена и лирските прошедби по возбудливите атари на природата, на раскошот нејзин,
низ скрките на човековата преисполнетост и глед, пред
смртниот човеков хедонизам, омај, незаситност, иштав по
убавините на светот, по небеското видело. Песната Потрага,
на пример, ме враќа кон оние високи и вжештени поетски
налети на Тодоровски од поранешните книги, кон изблиците
на земната настрвеност по неговите Иви, Босилки и другите
имени и безимени стожери на лакомост и стрв по женското
тело, по исконската убавина, по ненаситката на очите, по
непрекинливиот блен.
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Оној препознатлив ганевски восхит од животот, од
чувствувањето на утрините со илузија дека последниот залез
никогаш не доаѓа, водата никогаш не пресушува, таа голема
потка со која се става знак и се оградува чувството за вечност
(иако сето тоа можеби трае само мигови – според календарот
на некои други вселенски ери) е распослан и распрскан во
двата лирски преобилни наслова За водата, за бистрината,
за течењето и Претпролетна, а во истиот циклус – Песни
трагачи, придодава и неколку засенчени есенски мотиви (во
песните Есента на малите занесености, Есен и други). Но,
ако во овој контекст левтерно го пречекаме насловот на
неговата Старечка песна може горко да се покаеме и да се
најдеме излажани. Тодоровски, орачот и воинот и бардот на
своето здраво племе, одново во забавениот ек на сопствените,
според земниот ред, одминати години, шибнува со непотклекнувањето, со непреболот, но и со непремолкот и одново
со себеси ја врзува судбината на своето македонствување:
како тоа да е присутно и кога самува, и кога љуби, и кога
восфалува и кога куди, и кога чемрее и кога е горд. Ќе се
дрзнам да одберам еден прослед од оваа песна и да го крстам
земен престој, се делат или се слеваат како орач и воин. Во
како мала предтестаментална етида, етида на неговиот над
насловот
и во воведните редови на овој текст јас, како дослепедесетгодишен творечки македонствувачки век:
ден читател, ја проследив смислата на блескотниот одговор
на оваа книга, но да укажеме на тоа како поетски го офорТоржествено сум сам. Дури – и воинствено сум сам.
мува
последниот реторски двиг Гане Тодоровски?
Налик на самјак-благородник, со прекар: НАЈ-НАЈ-НАЈ!
Еве неколку од ударните пораки на оваа песна, за која
Можеби благовремено ме бележеле со пален знак на веков?
самиот автор сигнализира дека таа е концепт за негова најмакедонска песна:
Уважени и добродушни корисници на ова мое кажување,
дозволете троа право на дорек – реков што реков:
Ралото куќа сити. Пушката живот штити.
Иштавлија сум уште да македонствувам!
Без првото – глад! Без второто – смрт!
Низ восклици и прашалници и обвини и самоосуди.
За да се закотат дечињата стаменити, глуждевити,
Ова го чинам откако за себе знам, од почеток до крај.
Нужност е: дење – орач грд а ноќе воин – тврд!
Ете ја тајната на недоодот на мојот СПОКОЕН ЧЕКОР.
...
И нема потреба од послеслов. Декларативниот тон,
јасноста на прикажувањето на длабокиот и остар децениски
порив, доследноста во поетската методологија од првата до
последнава книга – нека бидат само мала додавка на многуте
високи и аналитички согледувања и сортирања на Ганевиот
македонски придонес во поезијата на нашиот, македонски,
премин од дваесеттиот во дваесет и првиот век.
Нека биде ова само мал дорек пред средбата со епиложната песна во книгата, пред која стихозбирката се доградува со десетината песни од разделот Песни од плочникот
на делникот, во кои нашиот бард на родољубието и испосник на љубољубието принесува левтерни и крајно досетливи мигови и настани, како што вели самиот,„за троа радување“,
но и за почитателно лирско загледување и завидување.
Епилогот на нашето читање одвај го дочека епилогот
на оваа збирка. Тука стои песната Орач и воин која гранитно ја затвора тематско-естетската концепција на ек и одек
меѓу насловот на корицата и поетското богатство меѓу двете
корици. Како дефинитивен одговор на тезата дали овој автор
и неговиот животен и творечки хабитус, во својот севкупен
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Голем е Господ! Нам колку сонце ни е Крстот.
Словото Божјо по бразди и по боишта го бараме.
Требно е да се знае: за да сме племе цврсто,
Со ралото и со пушката не бива да се караме!
И одново ненужен е послеслов. Ганевиот пост во оваа
песна е реален и драматично насочен кон постојаните угрози на националното и татковинско наследство. Не е тоа
изнудена постпозиција или расонување на големиот поет
туку трескавично предупредување, низ блага естетизација,
за земјата која во балканскиот вртлог, безбели и со воинствено слово, треба да се варди.
Гане Тодоровски низ целото свое поетско траење укажувал на националното траење. Секогаш и сега, како на
ретко кој македонски деец, на овој поет најмногу му прилегало и му прилега гласот на предупреда што треба да се
разлева по сите бразди и високи меѓи на татковината.
Според тоа, на крајот, нужно е да се повтори дека тој
категорично ја склопува оваа книга со неподелено чувство на
орач и на воин и на бард на едно цврсто македонско племе.

Славе Ѓорѓо Димоски

ГАНЕ ТОДОРОВСКИ
И ВЕЛЕСТОВО
Kон средината на септември минатата година со
Гане Тодоровски се качивме во вчерниот воз за Белград.
Од станицата нё испратија Паскал Гилевски и Данило
Коцевски. За таа пригода Паскал од некаде доведе еден
хармоникаш кој, додека мавтавме со рацете од прозорецот на вагонот, свиреше некоја елегична песна за
возовите што заминуваат.
Тоа беше некој морбиден вагон, а ние двајцата
сами, со она штракатање на челичните тркала по шините.
Го немаше некогашниот џагор по возовите, шетањето
на патниците по тесните ходничиња на вагоните, извадените глави на прозорците за да се фати свеж воздух.
Патувавме за Белград на Белградските книжевни средби,
каде што Гане требаше да го прими признанието Повелба
на Морава.
Двајцата сон не нё фаќаше, па ја коментиравме
интересната состојба на празниот вагон додека низ

прозорчето љубопитно нё гледаше месечината, одвреме
навреме затскривајќи се зад ретките облачиња. На тоа
патување го споменавме и Велестово; пред неполн месец
Гане беше на последната поетска ноќ во Велестово, кога
се претставуваше поезијата на Братислав Ташковски.
За жал, тоа беше последното негово качување на прекрасната височина над Езерото и последната непроспиена ноќ меѓу љубопитните песнопојци и љубителите
на ваквите ретки настани. Занимливо е во тие полноќни
часови, на студеникавото планинско ветре да се видат
толку луѓе дојдени заради поезијата и (во мигот) да те
збуни упорната констатација дека поезијата заминува
од земниот свет. А Гане на некој начин беше врзан со
оваа манифестација. Неколкупати се искачувал во
Велестово, неколкупати пишувал за неа, повеќепати,
во различни друштва, зборуваше за неа. Во 1998 година,
на десетгодишнината, манифестацијата ја посвети
поетска ноќ на неговата поезија, а за неа и денес се
зборува. Долготраен беше аплаузот што го прекина
неговото обраќање кога ја изговори реченицата:„Дојдов
во Велестово затоа што знам дека корените на Григора
Прличев оттука некаде започнале“, и продолжи: „Мене
ми е драго што, кога сум слушал за Велестово дека, на
некој начин, сфатено условно, метафорично, без оглед

Охрид, 2009
Гане Тодоровски, Славе Ѓорѓо Димоски, Братислав Ташковски и Билјана Ташковска
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Славе Ѓорѓо Димоски

Велестово, 2009
Паскал Гилевски, Гане Тодоровски и Славе Ѓорѓо Димоски

како уште би го нарекле, нека биде само фигура – дека
ова е своевиден Олимп, Олимп како синоним на височина. Се искачивме тука навистина да веруваме дека
на некој начин ја извишуваме, ете, и литературата“.
Народот го слушаше со благодарност, бидејќи во неговите зборови чувствуваше нешто блиско, свое и топло.
И богато го награди – со него ги пречека мугрите кои
се раздиплуваа врз сртовите на Галичица.
Гане доаѓаше во Велестово и кога беше на
рехабилитација во болницата за кардиоваскуларни
заболувања во Свети Стефан, на неколку километри
од Охрид, во подножјето на Галичица, на самиот брег
на Езерото. Кога се искачивме горе беше сончев априлски ден. Лакомо со очите го грабеше пределот што
го нудеа прозорците на возилото и со воодушевување
коментираше. Тој ден во Велестово имаше некоја
пригодна програма и се даваше документарен филм
за Петре М. Андреевски, исто така врзана за манифес тацијата. Уште во очи ми стои големото задоволство кога таму, на местото каде што се одржува
манифес тацијата, се сретнаа и топло се прегрнаа со
својот стар пријател, скулпторот Боро Митриќески,
којшто слушнал за неговата болест, но ете, приликата
даде да се сретнат токму овде, на 1.000 метри надморска височина.
„Поетската ноќ во Велестово“ во извесна смисла
е мала, условно речено – увертира на поетскиот фестивал во Струга. Таа мала и атрактивна увертира која, ете,
веќе дваесет години постои, довлекува во текот на
ноќните часови многубројни бегалци од врелото македонско лето за да се раскомотат низ еден своевиден
македонски преграб на убавината пред арогантната
навалица на претстојниот летен и вжештен ден во
свежината на охридската магија на убавината – воздухот. Точно така: Ако е водата прва, воздухот е втор
како привлечност на овој знаменит македонски амби18
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ент“. Овие се зборовите кои нашиот бард ги напиша
по повод дваесетгодишнината од манифестацијата.
Во архивата на манифестацијата има повеќе фотографии на кои поетот е фотографиран со жителите на
селото, по нивно барање, а тоа е само потврда колку од
нив таму беше сакан и почитуван.
Низ валканите завеси на вагонот продираше слаба
светлина, веќе се зореше кога возот влегуваше во железничката станица во Белград. На излезот од станицата
го купи утринското издание на Политика, во кое беше
објавен поширок текст за случајот со Енциклопедијата,
текст што малку го замисли поетот, некако го прокоментира и – повикавме такси да нё однесе на потребната
адреса. Нешто подоцна нарачавме кафе во ресторанот
близу „Француска“ 7. По извесно време влезе Миодраг
Павловиќ, негов врсник, се прегрнаа, разменија по
неколку реченици и седнаа.
– Уште патуваш? – прашува Миодраг.
– Како што гледаш – одговора Гане.
– Јас одамна не – со призвук на меланхолија промрмори Миодраг и нарача чорба. – Изгледа се подготвувам за подолг пат.

Гане Тодоровски

Биографија
Се родив
Тоа е совршен факт
Живеам доста
Тоа е одвеќе непорекливо
Кому му требам
Секој е должен сам да знае
Пречам ли некому
Нека ме одмине
Премногу е непожелно
Да бидам одбран за враг
Вражја е живејачката
А јас сум нејзин факт
Ќе умрам колку за доказ
Дека навистина сум живеел.

ПОЕЗИЈА
Михаел Кригер
Посета на гробот
Еден гроб е отворен, со двете нозе
работниците стојат во дупката, гледајќи
од длабочината кон мене. Пополека
скриеното станува видливо, извадено на светлина
од црвените дланки. Згрутчена земја, полжави,
дрво и неколку коски, ништо, што би
можело да нё исплаши. Очекував ли повеќе?
Како дете сакав да знам што сё
исчезнува со мртвите и никогаш повеќе
не се појавува, светите нешта на животот.
Продолжувам да одам, мојата сенка
самата трага по другите мртви,
како месечар балансира таа
по зелениот раб меѓу гробиштата.

Хотел
Хотелот е затворен, јас сум
последниот гостин. Понекогаш доаѓаат и
птици, се слуша како тивко потскокнуваат
по ќерамидите на покривот.
Моето заминување секој ден се одложува
и во сё подолг престој се претвора.
Зградата има пукнатини, предупреден си
да не влегуваш. Утре ќе се преселам
во подрумот, кај резервите.
Кога ништо не ти следува,
можеш уште долго да издржиш.

Забрането навалување
И последниот воз е преполн,
чиниш луѓето мора да побегнат.
Кондуктерот замолува да помине.
Благодарам, вели, благодарам, благодарам
сите пред него се сега исти.
Надвор, селата се редат пред патот
и ги повлекуваат и животните со себе.
Со нас патува и еден ветер
во потрага по оган.
Маж стои пред отворениот прозорец
и пуши. Го слуша огромниот хор
кој без престан вежба во темницата.
Благодарам, благодарам, благодарам многу.

Михаел Кригер е роден на 9 декември 1943 во
Витгендорф, Германија. По завршувањето на средното
образование студира на Школата за издаваштво и печатарство. Од 1981 го издава списанието Акценти, списание
за современа литература. Освен што неуморно работи
како издавач, преведувач, критичар и поддржувач на
современата литература, тој е и самиот поет и романсиер.
По неговото деби Регинаполи (1976) има издадено голем
број стихозбирки, романи и раскази. Негови последни
објавени дела се новелата Погрешната куќа (2002) и
стихозбирката Кратко пред невремето (2003).
За своите дела, како и за улогата на посредник во
интернационалната литература, Кригер има добиено
многу награди, меѓу кои Петер-Хухел и Ернст-Мајстер,
литературната награда C.E.T (Унгарија) и др. Тој е член
на Баварската академија на уметности, Минхен; на
Германската академија за јазик и поезија, Дармштат; на
Академијата за наука и литература, Мајнц, и на Академијата
на уметности, Берлин.

Избрканите птици
Премногу студена беше куќата,
мојот сон лесен како здив
не можеше да ги загрее покривните даски.
Извеслав преку езерото
со последните птици –
нив ги избрка молчењето.
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ПОЕЗИЈА
Михаел Кригер

Временска прогноза
Еден ден снегот ќе почне
да се топи и ќе се претопи
во пороен поток
кој ќе ги осветли мрачните реки
по нивниот предодреден пат
до морето. Еден ден
облаците ќе се кренат
и ќе ја ослободат бината
за молежливите очи.
Еден ден повторно ќе седиме
надвор
на свежо исфлеканите маси
и ќе читаме книги
кои потонале во длабок сон.
И затоа дојди што побрзо,
бидејќи како што изгледа,
некогаш наскоро пак
ќе заснежи.

Две гробишта
Денес минав покрај две гробишта.
Едното зрачеше студенило под зажареното сонце
и со сите свои дрвени крстови велеше: Не!
Другото преку јаворите со илјадници дланки
и песната на птиците го фалеше
својот светнат мермер.
Не бев сигурен. И за двете имаше што да се каже.
Ниту умрените не можеа многу да ми помогнат,
оние заборавени поети и професори по хемија,
чија извежбана сериозност ме збунуваше.
И тогаш го почувствував моливот во џебот
од јакната,
мојот сопатник, се почувствував мал и исчезнав.
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Под дрвјата 1
Да се измисли патека
низ овие грмушки,
создадена од желбата.
И одговорите веќе скокаат
од гранка на гранка
во овој престар спокој.
Чавките го напуштаат дрвото,
нивниот црн огномет
блеска во височината.
Сакаше ли историјата
да нё поучи – или обратно?
Раскрвавените дланки
ў ги враќаш на тревата.

Под дрвјата 2
Корењата ослободени од
сета земја. Ништо не е
изгубено на земјината карта
само надменоста на хоризонтот.
Ќе ме препознаеш ли?
Тука да се сретнеме
беше твоја идеја.
Откако снегот ќе се растопи,
кога светлината ќе се извини,
под дрвјата.

Под дрвјата 3
Има една фотографија
од нас двајцата, под дрвјата
во шумата.
Заскитан ветер
го растопил снегот,
илјадници потоци течат
низ нашето неосвоиво срце.
Мораш да дозволиш да те разберат
и да се испразниш, за да може храброста
на смртта да ја опседне твојата глава.
Безброј жртви лежат
под снегот и растат
оддолу кон нас. Треба ли
да се одбраниме? И кој
ли нё фотографираше? Никој
точно не знае, како да вели
раката. Никогаш не ќе бидеш правичен.

ПОСЕТА НА ГРОБОТ

Навраќање во ноќта
Навративме. Над масата
висеше леплива хартија за фаќање муви
со илјадници мртви приказни.
Сопственикот беше нем, за јадење
немаше ништо. Некој од нас
рече: Ние, ние сме уште далку од
животот. Оставивме шишето
да се врти, покажа кон мене.
Во далечината можеше
да се слушне тивкото зуење
на автопатот, сё повеќе се приближуваше.
Ако не грешам,
можеби и не преживеавме.

За состојбата
Така како што се одвиваат работите
дојдено е времето да се направат планови
за годината и онаа пред неа.
Мора да се прочита книга,
да се намали квотата за сочувство.
Не сакаме да умреме од заблуда,
велиме и одобруваме со главите.
Нашите стравови се недоразбирања,
така е, велат другите.
Што е така? В темница го пребаруваме
во старите речници
прецизното значење на среќата.

По прошетката
Набројуваме што сме виделе:
кучиња; стари луѓе; поток без вода;
црква што жестоко се бори за здив.
Бестрашни птици, зафатени со некаква трагедија,
скриена од погледот. Недоразвиена пеперутка
која сигурно е веќе мртва,
Заборавив за што зборувавме.
Не беше за уметноста.

Кратко пред невремето
Нежен дожд, и кедар
извезен во вечерта со илјада убоди
и еден, го губи спокојството.
И камењата се отвораат,

бараат да се закотват. Само чавките
со своите голи белузлави лица
одлучуваат да останат. Ја раскинуваат
марамата, која ги затскрива нештата
чиниш треба нешто да се покаже.
Сё што може да се види го носи во
себе она веќе невидливото, што ќе остане
засекогаш далеку од погледот, кога ќе
надојде невремето.

Говорот на натажениот
Јас сум тажен.
Сите обиди, да ме развеселите
ќе останат неуспешни.
Зошто не се смееш,
прашуваат луѓето.
За што, одговарам јас,
не сакам да се пазарам
со надежта.
Затоа што немам сон,
ноќите ги пробдејувам шетајќи.
Ги слушам животните како дишат.
Сенките ми шепотат.
Еднаш дури... не,
за тоа сепак не сакам да зборувам.

Единаесеттата заповед
Немој да
умреш,
Те молам.
Препев од германски
Ксенија Чочкова
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РАСКАЗ
Блаже Минески

ТАТКО
Сега мнозина пишуваат за она што се случи во наше
време, а само ние двајцата помниме подеднакво долго, затоа
што сме родени во ист ден и во ист град. Јас заминав со
Првата кохорта на стрелците, а ти остана таму. Мислам оти
веќе знаеш кој сум, ама и јас знам кој си, и знам што си, и
знам дека ти ја составуваш приказната за него собирајќи ги
сведоштвата во книга што некогаш може ќе биде книга над
книгите. Затоа, брате Теофиле, затоа ја праќам оваа моја
приказна, за да знаеш дека не е сё така како што пишуваат
оние што никогаш не биле сведоци на тоа што се случи пред
да се појави неговата ѕвезда. А сё се случи вака, и никако
поинаку, брате Теофиле. Јас веќе сум старец; ако добро бројам,
имам скоро осумдесет лета, а сё уште чинам сосема добро
се сеќавам на тоа што се случи под облакот со лице на гулаб.
Таа имаше шеснаесет години, а јас шест повеќе. Ја затворив
вратата зад себе, ја турнав и молчев, чекајќи очите да свикнат
на сенките. Се доближив до неа и полека ја кренав покривката.
Тогаш таа го сврти погледот, а почна да ја влече кошулата и,
само што ја крена до папокот, моето тело продре во неа и
моето свето семе се истури во нејзината благородна матка.
Како што знаеш, брате Теофиле, постојат работи што господ
не ги разбира, иако самиот ги создал. Знам дека се одморив
врз неа не подолго од една минута, можеби и помалку, како
што пишува оној од Азињага, а потоа таа си ја спушти
кошулата надолу, ја повлече покривката нагоре и со другата
рака си го покри лицето. Дури кога самна сфатив дека сум
првиот маж во нејзиниот живот. Сакам да кажам, јас сум
таткото, брате Теофиле, иако разни просјаци шетаат насекаде
велејќи дека не постојам, дека мојот син се родил без татко.
А има ли човек на светов што се родил од ветар, од ништо,
брате Теофиле? Секое човечко суштество има и мајка и татко,
а мојот син не е исклучок, зашто е човек. Сепак, сето ова,
брате Теофиле, и сега немаше да го напишам ако не разберев
дека оние што шетаат со стапови по селата почнале да зборуваат дека мојот син бил толку бездушен па во смртниот
час се откажал дури и од својата мајка велејќи ў грубо само
„жено“, а не „мајко“! Ете, тоа ја прелеа чашата, брате Теофиле.
Вистина е дека кога го распнале, кога ги разделиле неговите
алишта фрлајќи ждрепка, под крстот стоела таа и еден ученик.
Но зар можам да поверувам дека нашиот син, мојот син,
брате Теофиле, на својата мајка што плачела клекната до
крстот навистина ў рекол „жено“, а не „мајко“? И не само
тоа, туку и јавно за нејзин син го прогласил ученикот што
стоел до неа, понижувајќи ја докрај пред луѓето. Ако тој бил
навреден што сите околу неа знаеле, а не сакале да се знае за
мене, зошто морал така болно да ја понижи на смртниот
час? Се разбира дека тој не го сторил тоа; ниту еден син на
светот на својата мајка нема да ў рече „жено“ со таков тон
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и со таква злоба каква што не заслужува ниту најбедната
провинциска проститутка. Сето тоа е обична измислица на
оние што тргуваат со смртта негова, брате Теофиле!
Затоа решив да ти ја пратам и мојата приказна, за да
се знае она што навистина се случи, а не она што измислуваат
дека се случило оние што мамат користејќи го името на мојот
син како цена за своите лажни сведоштва. А нив секако им
е многу подобро вака; да измислуваат и да живеат од тоа,
отколку да ловат риби, да сеат жито, да гледаат овци или да
собираат данок за империјата. Според она што го имам
прочитано, но и од она што го кажуваат војниците од другите
кохорти што доаѓаат наваму, чинам добро е што барем се
признава дека таа била бремена пред да ја омажат за оној
кутар старец, кој сепак знаел дека е бремена, зашто не само
што не бил со неа, туку првпат ја видел кога му ја донеле во
куќата. Знам дека сакал да ја напушти без многу врева, за да
не ја посрамоти; знам дека сакал да ў помогне да замине од
местото и да роди тајно, во некоја пештера можеби, но таа
сама заминала кај роднини седум километри подалеку од
куќата на својот свршеник, и таму останала три месеци.
Колку што успеав да дознаам оддалеку, зашто јас во тоа време
со мојата кохорта бев во Лихнидос, градот на Кадмо, тој,
старецот, сепак бил многу благороден човек, па бракот меѓу
него и мојата единствена, мојата незаборавна љубов, бил
склучен дури по раѓањето на детото. Како ја измислиле
подоцна приказната за тоа дека не постојам, и како го убедиле
него дека не постојам, не знам ни ден денес.
Јас сум војник, имам тврдо срце, моето срце бие за
одмазда, бие за да мрази, брате Теофиле, но, сепак, признавам,
двапати досега пуштив солза за него. Еднаш, кога разбрав
дека на дванаесет години влегол во храмот а сите што го
слушале биле зачудени од неговите умни одговори, и вторпат,
кога биле на свадба со мајка му и кога виното завршило а
тој направил вино од вода. Сега може ќе речеш зошто не си
останал, зошто не си се оженил со неа, но ти не знаеш каков
беше Август, и каков беше Тибериј до петнаесеттата година
од неговото владеење. Спиевме со гушнати копја во каструмот до патот; беше забрането да се излегува; ја гледав само
кога бев во патрола. Сакам да знаеш дека со денови немаше
ништо меѓу нас. Седевме молкум под смртната сенка ловејќи
ја месечината со нашите влажни чела за да се гледаме. Дури
по три месеци се случи она што се случи, она што погоре
веќе кажав, веќе признав. Само Целзиј во трактатот „За
вистинската доктрина“, кој во свитоци шеташе низ кохортата
пред да биде заменет за вино, само тој спомнува дека таа
„останала трудна од еден римски војник“. Очигледно ни тој
не знае дека војникот сум јас, или пак можеби моето име
било во друг свиток, зашто тие што ги видов беа само
неколку, а меѓу нив секако имало и други. Освен тоа, и еден
од оние, брате Теофиле, оние што ја измислија приказната
без мене, сега пишува за некакво тајно, загадочно патување
на мојот син во нашиот град, пишува дека влегол во една
куќа, сакајќи никој да не знае за тоа. А знаеш ли зошто никој
не сакал да знае? Затоа што тоа е куќата на моите родители,
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брате Теофиле, нашата двокатна куќа. Ако е точно времето
што може да се определи само по владеењето на императорите, тогаш сё уште била жива мојата мајка Шуа. Но, не е
само тоа, брате Теофиле. Три седмици подоцна, луѓе од мојата
кохорта пратени да однесат некаква порака, скришум донесоа
писмо напишано со нејзин ракопис. Писмото стигна во
логорот триесет и три километри северно од Бад Кројценак,
токму каде што реката Нае се влева во Рајна. Таа ми напиша
дека се распрашувал за мене, дека многу сакал да ме види,
но дека сега е доцна тоа да се случи јавно. Сфатив дека сака
да се видиме тајно, но, ете, не најдовме време за тоа, брате
Теофиле, зашто кога јас решив да дојдам таму, кај нас, ти
знаеш, веќе се случи она со храмот, со бунтовниците. Сепак,
брате Теофиле, конечно станав свесен дека мојот син отсекогаш знаел дека е мој син, а тоа можела да му го каже само

таа, мојата единствена, мојата незаборавна љубов, мојата
девица што уште ја симнува кошулата надолу и уште ја
повлекува покривката нагоре за да си го скрие лицето од
облакот што личи на гулаб.
И, што уште да кажам, брате Теофиле? Сега, кога тој
е мртов како што се мртви сите мртовци, а јас можеби сё
уште сум жив иако имам близу осумдесет години, сакам да
се знае дека на истиот рид каде што умре мојот син и јас
имам распнато многу луѓе, па знам како му било кога оттаму
ја гледал долината на розите. Смртта со распнување е бавен
процес, може да трае два-три дена. Жртвите се голи, а сонцето безмилосно пече. Знам дека мојот син бил качен на
крстот во четврток, а не во петок, во девет часот изутрината.
Пред да му заријат копје во стомакот, а јас знам што значи
тоа, зашто многу луѓе имам прободено на истиот начин, тој
сигурно помислил на мене, но јас бев далеку за да го спасам.
И тогаш, брате Теофиле, можеби тогаш, сфаќајќи дека е
доцна, луто ја прекорил својата мајка велејќи ў „жено“, а
така, и тогаш и сега, можеше да им се каже само на робинките
и најдолните проститутки. Сите други имаат име, брате
Теофиле. Дури и кравите имаат име, брате Теофиле. Зошто
му требало тоа на мојот син? Зарем и умирајќи не можел да
ў прости што се согласила да ме премолчат и да ме прогласат
за човек што не постои? Или можеби не ў простил што била
со римски војник, иако сум Евреин? Не знам, брате Теофиле.
Знам само дека можеби затоа бил прободен со најдолгото
копје. И јас лично имам прободено неколкумина што зборуваа пред да умрат. Сепак, ако бев таму, и ако е така, не
знам, можеби ќе можев да му дадам сила да не се откажува
од својата мајка кога веќе морал да се откаже од својот татко,
зашто таа тоа не го заслужи живеејќи цел живот со потсмев
на блудница заради него. Знам дека мојот син умрел околу
три часот попладне, истиот ден кога бил распнат. И толку.
Сакам да кажам, не ми треба мене некој што воскреснал за
да постои, туку мојот син кој знам дека постоеше, и ќе постои
додека постојам јас и додека постои мојот споменик. И, се
разбира, му простувам, зашто беше присилен да ја прифати
приказната без мене, не знаејќи дека така не ќе му остане
простор за да биде човек, да живее како човек и да умре
како човек. А смртта не треба да се фали, зашто смртта личи
на сё, но со ништо не е иста.
И сега, брате Теофиле, дури го делкаат мојот споменик
од сив мермер, сё уште размислувам дали на него да пишува:
Тука почива Тибериј Јулиј Абдес Пантера, војник што четириесет години храбро служеше во Првата кохорта на стрелците, или само: Пантера, римски војник и татко на...Ти
знаеш чиј, брате Теофиле, тебе ти пишуваат сите, дури и
оние што никогаш не го спомнаа моето име. А знаеш колку
е тешко да живееш како да не постоиш, а ти постоиш само
што нема како да докажеш дека си постоел, зашто нема
доказ дека постоиш. Освен споменикот што можеби некогаш
некој ќе го открие северно од Бад Кројценак, точно каде
што реката Нае се влева во Рајна. Само што тој сега сё уште
не е довршен.
15.10.2010
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НОВИ ПЕСНИ
Виолета Танчева-Златева
Бориевчанка
Август го испади сонот од моите трепки.
Седам како месечар во постелата
зобам грозје од скутот
и никако да се начудам на кладенецот
што клокоти зад вратата.
Ноќе завиваат градските скитници
и ми носат пораки на прокоба
од моите предци.
Далеку се портите зад кои почива прошката.
Во недостиг на вистински петли
си ги повикувам во ушите
моите бориевски
кои истопорени на стариот плот
со полни гради ја повикуваат зората
што распукува како калинка откај Огражден –
слика натопена со тага по мојот дедо Васе.
Напати помислувам дека сум негово второ јас
накалемено во градска средина
тврдоглаво носталгична.
А кладенецот клокоти ли клокоти
стари песни лазарски:
Паун лета високо, шири крилја широко...
Со секој изминат ден сё поблиску сум до тебе
Оче мој
и сё помалку личам на Дева Марија.
Но уште верувам дека можам да ги дофатам ѕвездите
кои ми се толку блиски во маленкоста.

Копнеж
Сиот копнеж на светот
лежи пред мене распослан.
Треба само да ги подадам рацете
и да го подземам –
како детуле кое низ солзи моли
да му се прости грешката.
Ах, колку сакам да го стиснам на гради
тој копнеж
да го скријам во пазувите
да го нахранам со ронка
од својата топлина!
Толку студ има во светот
толку злоба меѓу луѓето!
Напати посакувам
Господ врз мене да го спушти
својот светлосен прст
за да ги спасам душите на стадото.
Но којзнае дали Тој е сигурен
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Виолета
Танчева-Златева

оти една анемична девојка
може да носи толкаво бреме на своите плеќи.
Освен тоа, времето на месиите е одамна поминато.
Јас сум само мала поетеса
изгубена на едно ќоше во центарот на светот
која му се восхитува на Христа.
Прекус е денот, Господи
Премало е моето срце
Научи ме
како да живеам со толкав копнеж.

Три начини за бегство
Не грижи се за мене
си имам јас свои начини
за бегство од реалноста.
Најлесно со цигара и кафе на балконот
и душа заскитана кон водите на Вардар
што роморат на Југ.
Поначесто со стиховите
што браздат низ облаците
со своите изгризани нокти
носејќи го на челото својот камен-прокоба.
Напати со пенкалото
забрзано врз белиот лист
и својата верба во Поезијата.
Да, сё уште сум истата старомодна девојка
што повеќе ги сака опипливите работи
отколку треперењето на екранот.
Еднаш ќе дојде и тој на ред
но тоа ќе биде големиот миг
кога ќе треба да му се погледне во очи
на направеното.
А дотогаш останува
да се врви денот.

БОРИЕВЧАНКА

Опасен спорт
Од кога ли го носам
твојот мирис залепен на мојата кожа?
Сите гелови кремови
дезодоранси и парфеми
немоќни се да го измијат
печатот на твојата крв
втиснат во моите вени.
И толку многу сакам да ти кажам, стиху мој
толку многу!
Има денови кога се задушувам
од поројот зборови
што ми ја ријат утробата како црвчиња.
И самата станувам црв
и не можам да се стокмам подолго на едно место.
Ако не телото барем мислите
мора да ми одлетаат подалеку од земјата.
Не, не умеам да летам со параглајдер
немам срце да скокам со падобран
или да преземам вратоломни банџи-скокови.
Мојот спорт е уште поскап
згора на тоа и поопасен.
Ако ми се откачи некоја жичка
на моите долги космички патувања
нема доктор кој ќе може да ме ремонтира.
Можеби само твојот мирис на мојата кожа
ќе може да ме излекува
и твојата крв во моите вени.

Нивоа
Има денови кога толку ми недостигаш
заблуден по своите земни патишта
што дури и Поезијата ја губи својата смисла.
Тогаш се навалувам
на црвеното пластично столче на терасата
и се загледувам угоре
многу погоре од шестото ниво на кое живееме.
На кое ниво удолу е пеколот
се прашувам.
Ми се чини дека уште влакно простор
ми недостига
за да му го допрам дното.
Сепак, им подземам по малку на птиците
од летот
и се обидувам во белите облаци
да го наѕрам редоследот на твоите црти
огнот во очите
формата или должината на болката
отсликана на твоето лице.
На кое ниво угоре е рајот?

Зборови
Љубам кога ме галиш со зборови
тие мали нежни цветови на твојата душа.
Колку поретко ги сронуваш
толку поблаги се за увото.
Некогаш сум толку обземена од нив
што чекорам наоколу како маѓепсана.
Како и кај сите наркотични средства
се плашам само дека и нивното дејство
има ограничено траење.
Боже, дај тој омај уште малку да ме држи!
Барем неколку куси години
додека и самата не се разлеам во зборови.

Роденденска
Стивна лудилото
се крена чадот од нашите мисли.
Септември донесе блажина во воздухот.
Постари сме за една година
и малку помудри.
Сега веќе умееме
да го зауздаме вијот на крвта
(или пак се навикнавме).
Но останавме деца
вљубени во Поезијата.
И добро е што е така.
За да има што да нё крепи
кога ќе нё навјаса бесмислата.
15.10.2010
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ПОРТРЕТ (КОЛАЖ)
НА ЛИРИКАТА
НА ТОДОР ЧАЛОВСКИ
... оти нема да ја потпишам песната
што прерано се ослободила
од својата трескава светлина
Тодор Чаловски, Враќање на песната
Зборот во песната
всушност е сё:
и разлистен корен
и грска прав
за негово грлење
за негово залевање

Тодор
Чаловски

Чаловски) многу често запаѓа во сферите на рефлексивноста
отколку да тргне во потрага по една чиста мелодија, по еден
својствен звучен облик, но многу ретко се случува едното
Ако се согласиме со тезата дека портретирањето на да биде стеснето за сметка на другото“ (1969, 450). Од денешна
еден книжевен лик се одвива едновремено преку дејствувањето перспектива, оваа прва согледба изгледа сосема прецизна
и говорењето на ликот и преку она што другите (ликови) дијагноза за иманентната поетика на Чаловски. Следствено,
го кажуваат за него, тогаш во обидот за кроки портрет на во дослух со претходните согледби, во 1994 година, Вангелов
поетското писмо на реномираниот македонски поет Тодор за Чаловски вели: „Поетот Тодор Чаловски се легитимира
Чаловски (1945) во оваа пригода прво неопходно е да се не само како фанатички заговорник на мелодиозното поетско
потсетиме (макар и панорамски) на дел од многубројните слово, туку и како фанатички заговорник на лирски пероценки, согледби и видувања на неговите колеги од книжев- фекционизам кој константно и континуирано: од стих до
ната сцена. За потребата од „нов“ портрет на поетското стих, од песна до песна, од циклус до циклус даваше јасни
творештво на Тодор Чаловски има најмалку два силни штедри докази дека поезијата е не само една важна, инстинповода: 1) неодамнешниот јубилеј од четири децении од ктивна и спонтана манифестација на духот, туку и еден
неговата дебитанска поетска книга, како и 2) најновиот, особен, автономен, раскошен и сложен јазик со свои тајни
петти по ред избор поезија, насловен Ѕидање сонg, приреден и тајни клучеви, со свои рамки и невидливи замки“ (1994).
од страна на Маја Апостолоска, а објавен како 61. том од И ден-денес критиката го нотира тој класицистички порив
едицијата 130 тома македонска книжевност. Овој избор од на Чаловски, порив за потрага по рамнотежа меѓу
поезијата на Чаловски опфаќа безмалку триста негови инспирацијата и поетската вештина, овоплотена во низа
репрезентативни поетски остварувања распоредени во 12 впечатливи остварувања во врзан стих.
циклуса (Скриен пев, Проблесок. Клуч, Патување до себе,
Песните на Чаловски се вообличени со помош на
Темел, Збор и љубов, Над болот ѕвезда, Постојат часови, разновидни метрички решенија. За овој поет е карактериЗаглед во јадрото, Свети каменот, Ѕидање сон, Одбирање стично распоредувањето на поетскиот материјал со помош
бисер и Мера. Блесок).
на повеќе видови строфи, како и раскошниот римариум.
Како што веќе најавивме, поетскиот портрет на Според согледбите на Матеја Матевски, во поезијата на
Чаловски денес нужно добива мозаична (или, попрецизно, Чаловски доминира „стремеж кон целина, складност,
„колажна“) структура, бидејќи во него неизбежно би требало перфекција преку јасниот, едноставниот и природниот говор
да се вметнат барем по некоја одломка од досега објавените на поетовата интима (...) станува збор за лирика на личното
критички текстови на многубројните проследувачи на поет- искуство и на искуството на човекот и светот“ (Матевски,
скиот развоен пат на Тодор Чаловски. Така, уште во оценката 2009, 18). Веле Смилевски укажува на слоевитоста на поетза првата поетска книга на Чаловски (Ноќ во која те нема, ското искуство на Чаловски: „Стихозбирките на Тодор
1969), Атанас Вангелов, кој има напишано серија текстови Чаловски сведочат за постапноста и упорноста во таа градба
за овој наш поет, ја подвлекува рамнотежата меѓу рефлек- во чии основи се начелата на една сугестивно остварена и
сивноста и мелодичноста: „Поправо, таа (поезијата на високо естетски верификувана поетика“. „Секоја негова
Тодор Чаловски, Зборот во песната
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дијалог на поетот со вредностите и личностите-столбови
на македонската култура, а во овој контекст се особено
индикативни песните посветени на низа културни и книжевни дејци без кои е незамислива македонската културна
историја: од светите Кирил и Методиј, Свети Климент,
преку Ѓорѓија Пулевски, Партение Зографски, Цепенков
и Прличев, па сё до Крсте Мисирков, Блаже Конески и Ацо
Шопов. „Минатото е препознатлив топос кај овој поет, но
не како сувопарна историја која завршила, туку како влог
кој треба обврзно, свесноразумно и достоинствено да се
негува и чува од самозаборав (...) Овој автор се раскрилил
напоен од источниците на сопствениот јазик, сопствените
корени, сопственото минато, сопствената традиција“ – подвлекува Виолета Мартиновска.
Во поетиката на Чаловски видно место зазема и третманот на крајоликот, особено оној од Мијачијата. Пејзажот
во лириката на Чаловски едновремено упатува за усетот кон
„локалните“ вредности и убавини, но тој честопати во песните
добива космички, универзални размери. Затоа, не можеме
да не се согласиме со согледбата на Ивица Челиковиќ:„Градејќи
слоевита песна, Чаловски своите емоционални бранувања
ги доближува до родниот пејзаж и видувањето на поднебјето
за кое се врзуваат спомените од неговото детство, во кое и
* * *
сега трае тој спој, низ емотивна врска со која поетот и натаму
комуницира со визиите на ова поднебје. Сепак, тој пејзаж е
Постои еден вид консензус околу базичните опсесивни само еден слој од поширока духовна ситуација во чии рамки,
теми во поетскиот опус на Чаловски, особено кога станува низ карактеристичните белези на пејзажот, се говори за некои
збор за неговите први стихозбирки. Според Слободан суштински појави на егзистенцијата и судбината на човекот“
Мицковиќ, во раната творечка фаза на Чаловски постои (Челиковиќ, 1989, 237).
опседнатост од темата на ноќта: „ноќта е оној духовен фон
Една од невралгичните точки во поезијата на Чаловски
низ кој песната се случува, која со својот темен безграничен е несомнено и односот кон јазикот, т.е. кон поетскиот јазик,
простор – ја условува плодната метафоричност и вистинскиот така што сосема оправдано критиката на ова обележје му
лирски дострел“. За Веле Смилевски ноќта е „среќно најдена посветува достојно внимание. Според Крсте Чачански:
метафора за болката“; како што согледува Сретен Перовиќ, „Чаловски е даровит поет, со заокружен, цврст и полифо„ноќта е најчест симбол во оваа поезија“. Според укажувањата ничен говор“. Анализирајќи ги стилските одлики на песните
во критичките текстови и поговорите на Георги Сталев, од Јадро, Димитар Пандев констатира дека „основниот
Кристина Николовска, Венко Андоновски и Ферид Мухиќ, стремеж е обидот за изоставање на глаголот, кој и во стиво најновите поетски остварувања на Чаловски (особено во ховите во кои е присутен се користи чисто експресивно“
книгите Сончев здив и Тло), светлината добива статус на тема (1985, 409). Во предговорот на изборот Ѕидање сон, Маја
или на стожерен симбол. Се чини дека во лирскиот опус на Апостолоска оправдано ја потенцира наклонетоста на поетот
Чаловски особено естетски продуктивно е ова симболичко кон јазичните експерименти и постојаното збогатување на
патување од темнината кон светлината. Во предговорот на јазичниот израз: „Чаловски, се чини, не се задоволува со
второто издание на стихозбирката Тло (2008) Венко Андоновски готовите форми, особено лексички, зашто испитувајќи ја
мошне луцидно упатува на врската меѓу темнината и свет- неговата поезија, можеме да заклучиме дека, според него,
лината преку синтагмата: „темнина што раѓа светлина“.
создавањето на еден јазик е процес, а не статично преземање
Од друга страна, критиката е речиси едногласна дека на еднаш зададени норми“ (Апостолоска, 2008, 6) (...) Овој
уште од првата поетска книга Ноќ во која те нема, Чаловски поет копнее да ја расветли полнотата на творечките
во тековите на македонската современа поезија нуди еден потенцијали на македонскиот јазик, откривајќи ја нивната
нов третман на носталгично-меланхоличните и родољубивите моќ на естетска преобразба (исто, 7) (...) Продлабочената и
теми. Носталгијата во неговата лирика е артикулирана и осмислена потрага по традицијата и богатите јазични можкако копнеж кон вредностите од минатото (на што укажува ности, мисловната ориентираност и рафинираната емотивЈовица Тасевски-Етернијан во есејот „Лирска (ре)интер- ност ја прават поезијата на Чаловски заводлива токму за
претација на традиционалните вредности“), но и како копнеж оние читатели на кои примарниот поттик за восприемање
по родниот кат. Прегнантно впечатлив е повеќедеценискиот на поезијата им е естетското уживање (исто, 15).

песна се заснова врз конкретно издвоен момент од животот
и, со самото тоа, таа е синтеза на настани, судбини и траења“
– во ист дух истакнува Димитар Пандев (1985, 406). Како
еден од најревносните проследувачи на поезијата на Чаловски,
Слободан Мицковиќ истакнува дека во оваа поезија постојано
се проткајува „стремежот да се опфати во песната еден
поширок поетски простор, да се собере на едно место повеќе
поетски материјал, разнородни елементи кои во песната,
најчесто по пат на асоцијативните врски, би се кохерирал“.
За доблесната носивост и асоцијативна парaболичност на
лирското писмо на Чаловски во стихозбирките Дарови и
Галица говори и Бранко Цветкоски, во поговорот кон книгата Песни, во текстот „Прочистена лиричност и рефлексија“.
Јасно искажаните согледби стануваат повеќе од очигледни
сега, кога пред нас го имаме одбирот на песните што го
направи Маја Апостолоска.
Поетскиот избор Ѕидање сон, имено, нё поставува пред
две суштествени прашања: 1) кои се клучните препознатливи
одлики и опсесивни теми на поезијата на Чаловски, досега
детектирани и проучувани од страна на критиката? 2)
Следствено, кои би биле следните, новите, идните предизвици
во проучувањето на оваа поезија?
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Во критичката опсервација на поетската книга Обден,
Гордана Михаилова-Бошнакоска потрагата по зборот ја
прогласува за една од константите на поетското писмо на
Чаловски: „Поетот ни ја соопштува својата предаденост кон
подзаборавените, напуштените зборови кои тој повторно
ги враќа во светлината на денот. Ја открива нивната заборавена смисла и ги внесува со нови значења и димензии“. Во
поезијата на овој автор наидуваме на повеќе лексички слоеви,
а тоа го истакнува и Матеја Матевски: „Тоа на Тодора му го
овозможува лексичкото богатство на современиот јазик, кого
тој го збогатува со дијалектизми, архаизми, ретки зборови
и со неологизми што ги кове неговото чувствување на јазикот.
И на јазикот на лириката на која тој ў припаѓа“ (2009, 19).
Односот кон јазикот особено го акцентира и Веле Смилевски:
„Четиридецениското поетско искуство на Тодор Чаловски
остави знаци на силно мотивирана творечка потрага по
неискористените можности на зборот, по една своја специфична семантика, која колку што ќе преферира директен,
конкретен, прочистен израз, толку ќе биде израз на
проникнување во длабоките сфери на јазикот, во пределите
на неизречивото и заумното“ (од задната корица на Сончев
здив, 2005).

аспект на поезијата на Чаловски заслужува особено критичко
внимание, а најверојатно – посебна студија“ (2008, 14).
На врските меѓу поетското писмо на Чаловски со
музиката упатува и Матеја Матевски: „(...) пеењето на Тодора
Чаловски има една мијачка, галичка елеганција, специфична
за Мијачијата, нешто од бавните, стамени, длабоки, свечено
занесени машки ора, едно суптилно созвучје и певливост
на Тешкото“ (Матевски, 19). Матевски ја елаборира оваа
врска врз основа на творечкото љубопитство на поетот:
„Тодор Чаловски е љубопитен поет, што не е необично за
човек што тргнал по својот внатрешен порив, по завлекот
на песната. Но, пасиониран читач од младини како поет,
литературен критичар, новинар и културен деец, своето
љубопитство тој не ў го посветува само на поезијата, во која
целосно се искажува како творец, туку во сето негово напишано и искажано тој се потврдува како личност широко
информирана и во другите области на човековиот духовен
живот“ (2009, 18).
Впрочем, од оваа перспектива во овој кроки портрет, се
наметнува и потребата да нотираме уште еден досега малку
проучуван аспект на поезијата на Чаловски, кој допрва би
требало да биде предмет на темелни проучувања. Тоа е поетовиот дијалог со ликовните уметности: изборот на Маја
* * *
Апостолоска Ѕидање сон одново нё соочува со десетина
брилијантни поетски творби (од кои некои имаат и антологиски
Во предговорот на најновата поетска книга на Чаловски дострели), песни на Чаловски што се настанати во дијалог со
(Тло, 2008), Венко Андоновски акцентира еден аспект кој сликарството, како што се песните посветени на народното
заслужува особено внимание во идните проследувања на ликовно творештво и вештината на ткаежот и везот, на ремеклириката на Чаловски. Имено, говорејќи за префинетиот, делата на сакралната уметност на резбарите Фрчкоски или
стилски дотеран дискурс на песната на Чаловски, Венко Дичо Зограф, па сё до делата посветени на плејада македонски
Андоновски упатува на фактот дека „наоѓаме и обид за стилско истакнати сликари: од Вангел Наумовски и Ордан Петлевски
помирување на зборот и звукот во песната. Чаловски е тука, до Танас Луловски и Сергеј Андреевски.
Слоевитата песна на Тодор Чаловски одново нё повиочигледно, мајстор: тој ў припаѓа на онаа група поети кои не
пишуваат само со умот (збор, мисла), туку и со увото (сим- кува на нови читања, толкувања и проучувања. Таа нё потболизам, музикализација). Не ми е познато, од досегашната сетува дека мораме да (си) признаеме дека поетскиот портрет
критичка актива за поезијата на Чаловски, дека некој мој на Тодор Чаловски останува да се досликува, да се промиспретходник му дал особено значење на овој факт. (...) тој лува, да се дополнува, да се збогатува, да се допишува...
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Вакуум
Вакуум
безвоздушност
бескислородност
астма
– тоа ли е она
што се создава
Кога анксиозноста станува modus vivendi
кога световите се мешаат до лудило
кога сликата ја совладува рамката и се меша со ѕидот
кога филмот го пробива платното
и актерите се мешаат со нас
Тогаш
ние скокнуваме на сцена
и ја играме новата драма на апсурдот
во салата
сите го носат името Годо
и сите чекаат

Тело
Додека го читам Фуко
ти се обидуваш
да го дисциплинираш моето тело
тетовирајќи ме со поглед
и бичувајќи ме со студенило
Додека упорно тврдиш дека сум празна
јас се вовлекувам
во својата матка
и истекувам
како менструална низа од знаци
претворајќи се во текст

Отсуство
Кај оптичарот
побарав очила
со коишто ќе можам да ти погледнам
во мислата
отсуството значи дека си присутен
ама погоден од акутна глувост
тоа ме тера да се дерам
дури не го истрошам сиот воздух од атмосферата
Кај оптичарот
нема такви очила
со коишто можам да ти погледнам во мислата
отсуството значи дека сум присутна
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од концептите на моќ, знаење и вистина, историографската и политичката метафикција, интермедијалните
односи меѓу романот и филмот и политичката филозофија.
Пишува поезија, кратки раскази и есеи. Автор е на 30
научни трудови, критики и осврти. Свои текстови
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Наше писмо, Спектар, Корени. Добитничка е на повеќе
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ама не можам ништо да ти речам
зашто ти си глув, а моите гласни жици се од хартија.

Медеја
Ги абортирам замислените деца
во мојот стомак
повраќајќи ги
мене не ме чека огнена кочија
над злосторството да лебдам
во вц школката пуштам вода
и се качувам на велосипед
да свртам еден круг
околу себеси.
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ПЕСНАТА И КОМЕНТАРОТ

пирала од евентуалниот почетен наум на авторот да ја укрепи
во информациите што читателот, евентуално, ги има во врска
со Силуан, со неговото време, со неговиот однос спрема
Симеон или во однос на поширокиот географски простор
или за конкретниот историски период. Песната се исправа
пред вас со непосредноста на обраќањето, со загадочниот
говор, со фигуративните наноси, со јаркоста и со полусенките,
со дијалошките блокови, со наглоста и со беспоговорноста
(Ја одох. Ја идем.), со интензитетот на одречувањето (Бога
њет, њет, њет!). Затоа, не случајно, како поткрепа на ваквото
читање на песната се присетувам на оној исказ на Павловиќ
од есејот Јазикот и поезијата: „Големата поезија е можна и
како виртуозен јазик без особено содржински вредности...“3,
или на забелешката од Славко Гордиќ, се разбира, во врска
со природата на песната на Миодраг Павловиќ дека„толкувањето
на значенските суштини на Павловиќевата поезија, тргнувајќи
од спорните поими, намера и порака, премногу лесно ја превидуваат старата и тврдокорна вистина дека суштината на
поетското значење не мора да биде кондензирана во експлицитни искази“4. За да можеме на овој начин да ја прифатиме
и да ја доживееме поезијата на Миодраг Павловиќ, наоѓаме
прикрепа и во голем број негови изјави, записи, есеи и друг
вид коментари коишто по разни поводи, директно или посредно, ги соопштувал нашиот поет. Така, на пример, во оваа
смисла тој го застапува ваквото разбирање на поезијата и во
пригодниот поговор на Морекази од Сен-Џон Перс. Нафрлајќи
размисли за природата на певот на францускиот нобеловец,
Павловиќ пишува:„Нешто паганско и езотерично има во тоа
оживување на старите обреди чија смисла малкумина ја разбираат“5. Во овој поговор Павловиќ повеќепати ја нагласува
херметичноста на поезијата на Сен-Џон Перс, меѓутоа, цело
време со една очигледна симпатија и со позитивна интонација.
Во овој цитат, а во врска со обидот да проникнеме во природата на певот на самиот Павловиќ, особено го нагласуваме
оној дел којшто истакнува дека смислата во овие стихови е
тешко дофатлива дури и за најпроникливите читатели.
Поткрепа за едно вакво толкување на неговата позиција во
однос на певот може да се црпи и од неговата директна лирска
продукција. Да наведеме само едно место, на пример, од
песната Сонот на ктиторот, каде што експлицитно се пее:

Во својата мошне интересна лингвистичка анализа на
славоспевот на српскиот поет од четиринаесеттиот век Силуан,
посветен на Симеон, Роман Јакобсон, очигледно, не само што
ја потценил туку сосема ја игнорирал пораката на делото.
Само на едно место, попатно, и тоа повторно во лингвистички
контекст и со лингвистичка функција, Јакобсон уфрла: „на
оние што се отфрлени поради искушенијата на световната
власт им е спротивставена возвишената судбина на блажениот
угодник“1. Исклучив предизвик за теоретичарот претставува
сложениот јазичен склоп на славоспевот: од интерес за него
се именките, епитетите, суфиксите кај именките, разреденоста
или зачестеноста и згуснатоста на извесни елементи, „едноликоста на структурата во фразата на двостишијата“2. Од
видното поле на толкувачот сосема отсуствуваат какви и да
било податоци од животот на Симеон, какви и да било информации од биографијата на Силуан. Оставени сме само со една
исклучиво лингвистичка слика за структурата на делото и
теоретичарот кој, без сомнение, смета дека токму тоа е
најзначајното што една песна, како оваа на Павловиќ, ја
одликува и ја чува од корозија низ времето, наспроти тоа што
таа е составена со несомнена социјална, историска, света
замисла, што слави крупна национална и историска личност.
На тој начин директно ни е укажано во кој домен од зрачењето
на делото се депонирани неговите суштински доблести.
Потсетувам овде на оваа моја дамнешна лектира за да
ја воведам во овој говор за поезијата на Миодраг Павловиќ
неговата песна Силуан од книгата Светли и темни празници.
Ја спомнувам не само заради врската со текстот на Јакобсон
поради присуството на древниот поет и во анализата и во
песната туку, пред сё, заради една нивна далеку посуштинска
блискост и иста таква совпадливост. Имено, кога првпат ја
прочитав песната на Павловиќ, таа моќно ме приврза за себе
и долго произведуваше ехо, но не со некоја награда од семантичка природа, не со некакви првични или дополнителни
сознанија од биографијата или делото на поетот Силуан,
би се рекло: единственото што свети
бидејќи такво нешто по никој начин, со никакво умување не
дење и ноќе тоа се видовите убавина.
може да се исцеди од неа. Едноставно, можете во својата
читателска слобода спокојно да го изоставите насловот или
Сега повторно се враќаме на песната Силуан, каде што
да го замените со кој и да е друг, песната со ништо нема да
биде оштетена, вашата награда и натаму ќе си остане ком- ваквите експлицитни искази и изнесени ставови директно се
плетна. Сакам да кажам дека оваа песна целосно се еманци- потврдуваат непосредно во певот. Инвентивните и смели
1
2
3
4
5

Roman Jakobson, „Siluanov slavospev Simeonu“, Ogledi iz poetike, Prosveta, Beograd, 1978, 237. („onima koji su odbačeni zbog iskušenja svetovne vlasti suprotstavljena je
uzvišena sudbina blaženog udgodnika“.)
Исто таму, 236. („jednolikost strukture u fraza dvostišja“.)
Miodrag Pavlović, Rokovi poezije, Srpska kniževna zadruga, Beograd, 1958, („Velika poezija je moguća i kao virtuozan jezik bez naročitih sadržajnih vrednosti...“)
Slavko Gordić, „Pesnik povesti i kulture“, поговор во Pavlović, Izabrane pesme, Reč i misao, Rad, Beograd, 1979, 151. („Tumači značenjskih suština Pavlovićeve poezije, polazeći
od spornih pojmova namere i poruke, olako previđaju staru i tvrdokornu istinu da bit pesničkog značenja ne mora biti kondenzovana u eksplicitnim iskazima“.)
Миодраг Павловиќ, „Сен-Џон Перс“, Поговор во книгата на Сен-Џон Перс, „Морекази“, Просвета, Београд, 1966, 200. („Нешто паганско и езотерично има у том
оживљавању старих обреда чији смисао мало ко разуме“.)
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егзегети би можеле во врска со оваа песна да исткаат бравурозни и луцидни текстови, и тоа упатени во најразлични
насоки кои, меѓутоа, сите рамноправно и уверливо би можеле
да се повикуваат на гаранции што ги извлекуваат од самата
песна. Така, на пример, огромно поле на можни пристапи се
отвора уште од првите два стиха. Кој е умниот гостин? Поетот
Силуан или пак поетот информира за некаква несекојдневна
посета на ретка личност? И дали можеби има зрнце блага
иронија во исказот „од умност му се крева косата на глава“,
или пак песната само одбрала поексклузивно да ни се обрати?
И што говори, на какви настани алудира сцената во која
умниот гостин ги става на маса тупаниците и се загледува во
лицето на таткото? И така натаму, удолу низ целата песна се
редат загадочни, таинствени и одвај проѕирни слики и ситуации
кои најчесто стојат паралелно едни покрај други, сосема ретко
допирајќи се и мешајќи си ги природата и својствата. Исто
така, зачудува, збунува, но и восхитува подготвеноста на поетот
најнеочекувано да се реши на вратоломни скокови по пат на
асоцијации, алузии или преку нагли промени на ритамот.
Потоа, во каква позиција во однос на централниот семантички
тек во певот е онаа драматична слика-икона кога гостинот
пламнува и станува сё поголем и поголем додека гори? И на
кој начин и зошто апсолутно е укинат просторот помеѓу домот
во кој гостинот се загледува во лицето на таткото и пожарот
што се случува во соседното село, а толку нагло се пренесува
врз таинствениот гостин? Со други зборови, сакам да покажам
дека не може да се надева на каков и да е успех читателот или
толкувачот кој на оваа песна, кој на песните на Миодраг
Павловиќ им пристапува опремен со едно покомотно, постандардно, класично иксуство со песната воопшто.
Се задржав повеќе на песната Силуан зашто сметам
дека таа е најтипичен пример за сложеното лирско ткаење
со кое Миодраг Павловиќ нагло, но и засекогаш, го освои
високото место во српската, европската и светската книжевна
мапа. Се задржувам, главно, на формалните својства на овој
голем лирски мајстор затоа што за неговите тематски појаси
и љубопитства во врска со историските човекови драми од
повеќе е пишувано и тоа е веќе општо место кога се зборува
за неговата лирика. Овде нека биде спомнато само тоа дека
најголемиот дел од неговата лирика своите тематски товари
ги црпи од историските магли, од сцената на која човештвото
крвави и непрекинато ги демонстрира својот уплав и своето
посегање по таинствата во себе.
Така е сочинет и овој избор што им се нуди на македонскиот и на српскиот читател. Се разбира, како поет од највисок
ред, Миодраг Павловиќ знае да ја исцеди суштината од настанот
што го зема за центар на својот пев и да ги премости и да ги
спои епохите и најоддалечените временски блокови, минувајќи
од една доба во друга, како преку длабока вода. Па и покрај тоа
што неговата лирска патека, главно, минува низ затемнетото
средновековие и си има работа со балканските драми, судири
и несполуки, како и кај секој навистина исклучителен лирски
6

Миодраг Павловиќ

мајстор, искуствата што ги извлекува од тие посети и со кои
ги полни своите песни секогаш имаат универзален, општочовечки знак и блесок. Во прилог на едно вакво читање на неговата
поезија можат да се најдат искази и во неговата возбудлива
есеистика. Така, на пример, во есејот Новиот субјект во модерната поезија Павловиќ пишува:„Копнееме по поезија којашто
има мирис на современост, свест за историската атмосфера во
која настанува. Но остануваме разочарани доколку таа не отвора
некој прозорец надвор од тесните историски условености“.6
Во овој најнов избор од неговата поезија Миодраг
Павловиќ објавува и извесен број песни кои очигледно имаат
извориште во последната балканска драма од деведесеттите
години на векот што измина. Но и тие песни, иако мошне
блиску до мигот што ги поттикнал и ги произвел, сепак, се
обвиткани со некаква темпорална патина и се доживуваат
како исклучителни лирски извештаи од далечни предели и
темна доба. Тие, исто така, се еманципираат од последниот
поттик и од конкретната побуда и се пренесуваат во еден
говор којшто му се обраќа на човекот во сите времиња и на
сите меридијани. Извесни лирски искази во нив, би рекол
дури – реченици, затоа што ова се лирски записи во проза,
како да настојуваат да се доближат до максими, до скази полни
и натежнати од мудрост. Некои од овие реченици-искази како
да проблеснуваат како реминисценции од големата литература.
Ја имам предвид реченицата: „А далеку е до зимата, како од
село до град“, која небаре го повикува оној запис на Франц
Кафка во кој се говори за огромното растојание меѓу две села
кое е, се разбира, психолошко и кое не може никако да се
совлада. Ова потсетување на записите на Кафка, Павловиќ,
разбирливо, го надоградува со алузии од социјална, историска
и психолошка природа, и на тој начин неговата песна се
доисполнува и добива во внатрешен волумен.

Miodrag Pavlović, Poetika modernog, Grafos, Beograd, 1978, 35. („Čeznemo za poezijom koja ima miris savremenosti, svest o istorijskoj atmosferi u kojoj nastaje. Ali smo
razočarani ako ona ne otvora neki prozor van uskih istorijskih uslovljenosti“.)
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Ако си допуштиме извесна слобода и се обидеме да
сочиниме скица за критичарски извештај од искуството со
поезијата на Миодраг Павловиќ, можеби би можеле да
изјавиме дека во оваа поезија владее едно темелно неспокојство,
овој пев е зафатен од непрекината динамика, од потреси,
судири, трауматски надворешни и внатрешни поместувања
кои продуцираат пукнатини, тешки подвоености во времето,
во просторот и во духот на оние што тоа време и тој простор ги населуваат. Во таа смисла, како противтежа на оваа
целосна склоност на светот кон ентропија, како да му се
спротивставува еден притивнат копнеж нештата конечно
да се склопат, светот да го пронајде своето клучно тежиште
и макар за миг да се успокои во некаква колку-толку прифатлива целост. Ако сакаме ова да го поткрепиме со лирски
исказ од поезијата, да ги приведеме овие два стиха:
точката што во секого од нас кружи
да се совпадне со точката неподвижна.
Овој копнеж се храни од апсолутната динамика и
татнежот што ги проткајува сите елементи и составки на
светот во кој човекот обитува. Сё се кренало на нога, тргнало
некаде, што подалеку од сопствениот центар, сеедно дали е
во галоп или во одвај забележливо поместување. Типична
слика којашто сведочи за ваквата тревога на нештата во
све тот кој пред нас го изнесува големиот поет Миодраг
Павловиќ е можеби онаа од 106. страница на оваа книга:
од дното на процепот човекот ги гледа
манастирските цркви
додека по ливадите се лизгаат како по свила.
Очигледно е дека дури и светите храмови, како конкретни градби или како симболи, сеедно, се пренапрегнати од
внатрешно неспокојство и се движат некаде, се лизгаат по
ливадите, во просторот, но песната не дава гаранција дека
тие не се поместуваат и навнатре, дека не се отклонуваат сё
подалеку од својата основна суштина и природа. Затоа
добиваат на значење оние спротивни енергии кои настојуваат
да придонесат за совпаѓање на неподвижната и подвижната
точка во нас и надвор од нас. Нема сомнение дека светот е
разбиен, испокршен, дека трага по некаква сопствена дамнешна целост. Впрочем, ние добиваме потврда за ваквото толкување и во најнепосредниот лирски исказ на поетот. Имено,
тој најнепосредно, во песна, изјавува: „светот од самиот
почеток е располовен“.
А тие цркви, кои со некаков наум тргнале да се лизгаат
по ливадите, со својата симболичка суштина нё зграпчуваат
и нас и нё понесуваат со себе, бидејќи неочекувано но толку
уверливо ние се препознаваме во нивната природа, се престоруваме во храмови и наеднаш се соочуваме со сопственото
бегство од себе кон некаква непозната и примамлива цел.
Поетот пее:
оживувам така што замислувам
како црквата расте од моето тело
од сите страни околу мене
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се составуваат ѕидни спреги
низ прозорците од апсидата
допираат бистрини до мене
додека лежам кутнат на грб
и ги држам кубињата врз колената (стр. 92).
Овде лирското јас се извишува во храм. Овде сама од
себе се наметнува споредбата со големата песна на Блаже
Конески за Марко Крале во која, како што сме пишувале и
на други места, со моќна сликовитост е фатен мигот на
целосна метаморфоза на личноста во храм:
и почувствував како нозете
да ми стануваат столбови во одот,
како да се засводувам во кубе,
како да ме исполнува
студената полутемнина на манастирот.
Оваа блискост, како, впрочем, и блискоста со високиот
пев на Ристо Василевски за храмот, бездруго сведочат за
длабоки сличности и совпадливости преку кои се доживуваат
светот и певот за него кај овие исклучителни творци.
На крајот од овој кус п(р)оговор за поезијата на Миодраг
Павловиќ, еден од врвните поети во современиот свет, да го
изразам задоволството што благодарение на иницијативата
на академик Ристо Василевски поезијата на овој редок лирски
творец повторно ќе дојде во фокусот на македонскиот читател,
кој за нејзините вредности веќе одамна има изградено високо
мислење и негува големи симпатии. Секако дека ова издание
ќе предизвика големо задоволство и кај македонските поети
кои негуваат посебен пиетет кон лириката на Миодраг Павловиќ, кои го преведувале, го коментирале и со задоволство
го пречекувале за време на неговите чести посети на Македонија.
Да потсетиме дека, меѓу другите знаци на однос и почит
спрема неговата поезија, тој меѓу првите беше овенчан со
Златниот венец на Струшките вечери на поезијата.

ПОЕЗИЈА
Гојко Божовиќ
За постоењето
Постои Бог,
Макар и да е мал
Како мравка.
Така се зборуваше
Во моето детство.
Или како афион.
Така се зборуваше
Нешто подоцна.
Веќе ги имам Христовите години.
Околу мене се зборува
Дека постои нешто.
Оваа неодреденост го навредува вкусот.
Но упорна е како мравка
во своето постоење.

Во паркот
Да се остане во паркот,
По секоја цена
Да се остане во паркот,
И кога ќе замре сонцето,
И кога гласовите
Не се зборови на пријатели,
И кога меѓу другите облици
Ќе потонат лисјата,
И кога ноќта ќе ги донесе
Стравовите од детството.

Лице
Лицето е мапа
На непредвидливи настани
Запишани според редот
На доаѓање
И гаснење.
Лицето е слика
На месечевите мени.
Паднатата сенка
Гасне во слабата светлина
На надојдените денови.
Лицето е календар
На годишните времиња.
Затворена книга
Со неколку искинати листови.

Гојко Божовиќ (Плевља, 1972) е признат српски
поет, книжевен критичар и есеист. Ги објавил следните
поетски книги: Подземно кино (1991), Душата на ѕверот
(1993), Песни за нештата (1996), Архипелаг (2002) и
Елементи (2006). Автор е на книгите есеи: Поезија за
времето. За српската поезија од втората половина на
XX век (2000) и Местата што не ги сакаме (2009). Ги
приредил следните антологии: Антологија на новата
српска поезија (2005) и Place We Love. An Anthology of
Contemporary Serbian Poetry (2006). Добитник е на наградите за поезија: „Матиќев шал“, „Брана Цветковиќ“, „Ѓура
Јакшиќ“, „Бранко Ќопиќ“ и „Europa Giovani International
Poetry Prize“, како и на наградата за есеистика „Борислав
Пекиќ“. Преведуван е на англиски, француски, германски,
италијански, руски, чешки, унгарски, словачки, полски,
романски, бугарски, португалски, словенечки и македонски јазик. Основач е и главен уредник на издавачката
куќа „Архипелаг“. Живее во Белград.

Ден
Помина денот
Исполнет со жанр-сцени
Глетка населена
Со свикнати сомнежи
И беспричински радости
Уште еден ден
Во кој она што го немаме
Го заменувавме со она што го имаме.
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ПОЕЗИЈА
Гојко Божовиќ

Глас
Во првите денови на родителството
во сё наслушнуваш детски плач.
Во чкрипењето на автомобилските гуми.
Во пригушениот звук на автобусот
Полн со туристи решени
Да го истражат моето секојдневие.
Во смеата на добронамерните девојки.
Во сериозните деловни разговори
Водени со остра умисленост.
Одекнувањата од плоштадот се плач.
Го слушате плачот и како никогаш досега
Знаете дека тоа е
Гласот на вашите стравови.

Некои од зборовите
Наскоро ќе имам исто толку години
Колку и мојот татко
Кога за првпат
Го запаметив.
Имам повеќе бели влакна
Отколку што имаше тој.
Додека го пишувам ова
Го слушам гласот на мојот син.
Веќе ме гледа
Но сё уште ме нема запаметено
Сведнат над
Лист хартија како ги
Запишувам некои од зборовите
Со кои и тој
Ќе израсне.

Прашање
Што може да ја спречи
Несреќата што доаѓа?
Веста што се шири
Напоредно со изминатите часови?
Писмото што го пронаоѓа
Изгубениот соговорник?
Звукот откинат од станот
На врвот од облакодерот?
Отпадокот фрлен
Низ прозорецот на автомобил?
Денот изминат
Во одложување на одлуката?
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Времето посакувано да дојде?
Времето забавено од уплавот?

Среде ноќ
Душата е придвижен звук
Што приквечер се населува
Во упорните минувачи.
Извик на радост која
Ништо нема променето.
Уловен одблесок
Од нешто што е оставено
Да се види од автомобил
Среде ноќ.

Видик
Би се втиснал во мигот
Во последните простори на видикот
Од прозорецот на дневната соба,
Меѓу нејасните треви,
Меѓу дрвјата повлечени во себе,
Во мирот запечатен со смола.
Навистина цврста гаранција
За еден ден.
Штом стигнам таму,

ЗА ПОСТОЕЊЕТО

Последниот простор на видикот
Ќе биде местото каде што сега се наоѓам.

Првиот глас
И целиот себеси се внесов во потрага,
И не смеам да се свртам,
Да ги наслушнам чекорите кои би можел
да ги повторам.
Сетилата се одвишни
Ако не ни припаѓаат.
Ако се обѕрнам,
Тоа веќе нема да бидам јас,
Тоа ќе биде првиот час на новиот мит,
Последниот миг во кој ќе можам да избирам.
И не смеам да се обѕрнам,
Мракот е мојот пат,
Лажливата светлина не се наоѓа
На крајот туку на почетокот на моето движење.
Ако се обѕрнам,
Тоа веќе нема да бидам јас,
Тоа ќе биде звукот на вечерното ѕвоно,
Првиот глас на новата приказна.

Глетка
Кујната е од левата,
Бањата од десната страна на патот.
Останатите простории
Никнат во мигот кога е потребно.
Секој ден на поинакво место.
Низ ваквата куќа,
Како низ царски друм,
Минуваат привремените членови
На семејната заедница.
Никогаш во ист број,
Никогаш со иста глетка во окото.
Додека го утврдуваат распоредот на просторот
Во секојдневноста на едно наше семејство,
Ниту се во оваа куќа,
Ниту надвор од неа.

Зборови
Додека разговаравме,
Знаевме дека зборовите
Се лизгаат помеѓу нас
Како пастрмки
Во планински потоци,
Загушени од возбудата,
Бели од брзината.

Но не знаевме
Дека зборовите остануваат
Толку долго помеѓу нас
Што тишината,
Полна со изговорени зборови,
Може да се дофати со прстите.
Најпосле нешто допирливо
Во овие ниту зимски, ниту летни денови.

Како река
Некои зборови
ја загубија смислата.
Како пари
Во време на инфлација.
Како река
Во добата подводни.
Треба да се остават
Настрана.
Макар усните
Да чувствуваат жед,
Макар помеѓу нив
Да дува силен ветер.
Препев од српски
Никола Маџиров
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ХРОНИКА ЗА ШЕСТИОТ
АСТЕРФЕСТ
Шестото издание на Меѓународниот фестивал за краток
и документарен филм „Астерфест“ (27–31 мај 2010) неофицијално започна на 27 мај, во 11 часот претпладне, со отворањето
на симпозиумот „Кинематографските проблесоци во
Струмичко“, што се одржа во Домот на АРМ во Струмица.
Симпозиумот со поздравна реч го отворија режисерот Горан
Тренчовски и филмологот Илинденка Петрушева. Воведно
излагање имаше филмологот и директор на Кинотека на
Македонија Мими Ѓорѓоска-Илиевска, која актуализираше
некои теориски аспекти на филмот поврзани со идентификацијата со филмската уметност и нејзината рецепција. Сите
други осуммина учесници – Митко Маџунков, Васил Ѓорѓиев,
Васе Манчев,Славица Тасева,Живко Велковски,Кире Козаров,
Зоран Узунов и Ацо Гогов – предност ў дадоа на живата реч,
на непосредната комуникација, користејќи ги претходно
напишаните трудови само како предлошка. Во малата пауза
во фоајето, академик Митко Маџунков, евоцирајќи свои
сеќавања, ќе рече: „Првите филмови во боја ги доживеав како
нешто неприродно, вештачко наспроти црно-белите филмови“.
По паузата се водеше дискусија во која беа евоцирани лични
сеќавања и анегдоти поврзани со кино „Балкан“. Некаде пред
20 часот осветлениот простор пред Домот на АРМ беше целосно во знакот на фестивалската атмосфера – со мноштво
гости, актери, режисери, новинари. Не недостасуваше и играта
на препознавање: повеќе посетители му приоѓаа на познатиот
хрватски актер Жарко Радиќ, го поздравуваа и започнуваа
спонтан разговор со него.
Официјалното отворање на филмскиот фестивал се
случи во 20 часот, во Домот на АРМ, со обраќањето на високиот претставник на Европската унија за Македонија, г. Фуере.
Потоа следуваа поздравни обраќања на државниот секретар
од Министерството за култура на РМ г. Стефановски и градоначалникот на општина Струмица, г. Заев. Следуваше
троделен филмски омаж во кој беа проектирани кадри од
филмови во чест на тројцата наградени, Жарко Радиќ, Боро
Драшковиќ и Мигел Ермосо – првиот како актер, другите
двајца како режисери. На Жарко Радиќ му беше врачено
специјалното признание за посебен придонес во филмската,
ТВ и драмската уметност во Југоисточна Европа. Во емотивното обраќање, видно возбуден, Жарко Радиќ рече дека
повторно е во Струмица по цели 35 години, од времето на
отслужувањето на воениот рок во овој град. На познатиот
педагог и режисер Боро Драшковиќ му беше доделено почесното признание од Тивериополската филмска алијанса за
исклучителна режисерска поетика. Во обраќањето,
заблагодарувајќи се, Боро Драшковиќ потенцира дека од
Македонија, во неговата класа, студирале тројца режисери од
Mакедонија; со секој од нив поединечно, посетил по едно
езеро во Македонија. Наградата „Астер“, награда за врвни
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достигнувања во авторскиот филм, му беше доделена на
Мигел Ермосо, кој на публиката ў се обрати на англиски јазик.
Првиот фестивалски ден беше заокружен со прикажувањето
на шест филма. Најпрвин беа прикажани: краткиот филм
„Крајот на светот“ на Јани Бојаџи; документарецот „Девојчето
што бере тутун“ на Билјана Гарванлиева; и анимираниот
филм „Џералдовиот последен ден“ на Џастин и Шел Раш.
По мала пауза беа прикажани уште три филма: швајцарскиот
„Звукот на луњата“ на Патрик Сергел, Фенсон-Худ и Свен
О’Хил; грчкиот „Шеќерен град: ден потоа“ на Кимон Цакирис;
и данскиот филм „Албертовата зима“ на Андреас Коефоед.
Вториот фестивалски ден (28 мај) на „Астерфест“ се
случи во објектот на Центарот за култура „Антон Панов“
во Струмица, што значеше придвижување на нова локација
во однос на првиот фестивалски ден, кој се одвиваше во
Домот на АРМ. Во 10.30, на Малата сцена, беше промовирано
ДВД-то со 5 кратки филмови. Веднаш потоа, од страна на
Сунчица Уневска, беше промовирана брошурата „Астерфест
– 5 години потоа“, издание во кое на 24 страници, преку
фотографии и текст на црна заднина, е прикажан петгодишниот историјат на овој филмски фестивал. Брошурата
е отпечатена во две верзии, на англиски и на македонски
јазик. Промоторот нагласи дека „Астерфест“ за кратко време
успеал да се физиономира во релевантен фестивал, но и да
срасне со поднебјето во кое се случува, со жителите, со Стру-
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мица. Следуваше кратко обраќање на кураторот Влатко
Галевски, кој направи вовед во овогодишниот „Мувиленд“,
блок кратки филмови од словенечката кинематографија. Беа
прикажани филмовите:„Ловец на облаци“ на Миха Книфиц;
„Братучетка“ на Каја Токухиса; „Ден во Венеција“ на Рок
Бичек; „Е-свињи“ на Петар Пашиќ; и „Опиена од животот“
на Маја Сенекович. Проектирањето на филмовите се одвиваше во еминентно филмска атмосфера, на Малата сцена,
со плакати од филмовите во кои играл Ристо Шишков, од
лево и од десно, во ден кој потсетуваше на есенски, па оттука
и репликата на новинарката Евгенија Теодосиевска, некаде
во фоајето, упатена којзнае кому: „Овде почна да врне!“
Следуваше блокот„Шведски бисери“,во кој беа прикажани
филмовите: „Јаболко“ на Јонас Рудсторм; „Денсен“ на Ана
Линдер; „Натрапник“ на Даниел Виртберг. Некаде околу 13
часот започна работилницата „Правење документарци“, со
Евгенија Теодосиевска како модератор. Режисерите Боро
Драшковиќ, Јанко Баљак, Астрид Бусинк, Марија Перовиќ и
Горан Тренчовски, секој врз основа на своето лично искуство,
проговорија за феноменот документарен филм.Боро Драшковиќ
нагласи дека највозбудливо е кога документарниот филм ќе
прерасне во поетски документ, во метафизички момент, со што
доаѓа до своевидна игра и преплетување помеѓу документарната
и играната структура. Српскиот режисер Јанко Баљак, пак,
потенцира дека него како документарист го интересира првенствено провокацијата, општествениот ангажман. Марија
Перовиќ, доцент на Филмската академија во Цетиње и режисер,
направи паралела помеѓу документарниот филм и, во современ
контекст, сё попопуларното реално шоу (reality-show). За своите
искуства со документарниот филм проговори и Горан Тренчовски,
осврнувајќи се на својот последен документарец„Духот на татко
ми“ – еден обид, како што рече тој, за надминување на шпекулациите и хипотезите поврзани со Ристо Шишков, но и обид
да се долови духовноста на Ристо Шишков, и тоа преку неговиот
син Васил Шишков, кој има улога на наратор во филмот. Потоа
беше прикажан петминутниот холандски филм „Го застрелав
градоначалникот“ на Астрид Бусинк. Фестивалската програма
продолжи во 19 часот, кога беа прикажани три документарни
филма:„Куќа 149“ на Луси Каје од Велика Британија;„Провинција
35х45“ на Евгениј Соломин од Русија; „Битка за реката“ на Бен
Кемпас – германско-американска копродукција. Во 21 часот,
режисерот Горан Тренчовски, на Малата сцена, на пошироката
публика ў ја претстави црногорската режисерка Марија Перовиќ,
нагласувајќи дека нејзиниот филм„Гледај ме“, работен врз основа
на романот „Момче од вода“ на Ксенија Поповиќ, е еден од
најгледаните црногорски филмови во последно време. На
публиката ў се обрати и авторката, Марија Перовиќ, која рече
дека ова е нејзин втор долгометражен филм. Иако во филмот
има многу мачни сцени, рече таа, ова е сепак, на некој начин,
филм за растењето.
Вториот фестивалски ден беше, всушност, и петти
роденден на Фестивалот, бидејќи токму на 28 мај 2005 година,
во локалот „Ловиште“ во Струмица, јавно беше промовирана
идејата за „Астерфест“.
Интенцијата за поврзување на филмскиот фестивал
„Астерфест“ со поднебјето на Струмица, проникнувањето

Од доделувањето на наградите на шестиот Астерфест

на креативноста на филмските работници со енергијата која
ја еманираат одредени локалитети во Струмичко, беше она
што во општи рамки го одреди третиот фестивалски ден
(29 мај). Некаде околу 9 часот претпладнето, пред хотелот
„Тивериопол“ во Струмица беа насобрани учесници и гости
на Фестивалот во очекување да се тргне кон предвидените
одредници. Режисерот Јанко Баљак се чини дека беше оној
кој прв му го честита седумдесет и петтиот роденден на
неговиот колега, режисерот Боро Драшковиќ, пред просторот
на „Тивериопол“, а потоа следуваа честитки и од други колеги.
Боро Драшковиќ покажува голем интерес за евентуалната
можност да се појави избор од неговите есеи на македонски
јазик. Патемно, тој се присети на тоа дека една негова книга
есеи доживеала промоција во Скопје, некаде две-три години
пред смртта на Живко Чинго, кој бил промотор на книгата
заедно со режисерот Бранко Ставрев, а во публиката бил и
Ристо Шишков. Околу 9.30 часот присутните заминаа кон
манастирот „Св. Богородица“ во Велјуса. Во дворот на манастирот, на просторот кој беше пренаменет во импровизирана
мала сала на отворено, се одржа портретирањето на овогодишните лауреати на „Астерфест“. Присутните на почетокот
ги поздрави режисерот Горан Тренчовски, а потоа филмологот Илинденка Петрушева започна со претставувањето
на шпанскиот режисер, овогодишниот добитник на „Астер“,
Мигел Ермосо, кој со драмски аматеризам почнал да се
занимава уште на 17 години, а покрај филмската академија,
завршил и право. Искажувањата на Ермосо, од англиски
јазик ги преведуваше Евгенија Теодосиевска. Илинденка
Петрушева го истакна совршениот спој на музиката и
визуелниот елемент во филмовите на Ермосо, наведувајќи
притоа наслови од неговиот филмски опус. Во своето
искажување, Ермосо ја потенцира американизацијата која
ги зафаќа сите сегменти од нашите животи, па аналогно на
тоа – многу повеќе се посетени филмовите правени според
холивудски манир, а не европските филмови. Мојата визија
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е, рече тој, да ги видам европските филмови во огромни
киносали, посетени од што е можно повеќе публика. Потоа
следуваше портретирањето на Боро Драшковиќ, автор кој,
како што рече Илинденка Петрушева, беше идол на цела
една генерација. Писателот Јордан Плевнеш, правејќи портрет на Драшковиќ, рече дека во неговиот духовен свет
посебно место зазема името на овој режисер. „Јас се поклонувам пред духот и талентот на Боро Драшковиќ“ – рече
Плевнеш. Алудирајќи на виталниот изглед на Драшковиќ,
кој изгледа многу помлад, барем дваесетина години, Плевнеш
рече дека Боро го потсетува, по таа младешка става и дух,
на едно друго големо творечко име на Европа, на поетот
Ханс Магнус Есценбергер.„И двајцата сте на изглед младичи,
Хамлети на Европа“. На присутните им се обрати и Боро
Драшковиќ кој, восхитен од манастирската атмосфера во
која го дочекува својот 75-ти роденден, рече: „Во овој манастир се сеќавам, молчејќи, на Артур Шопенхауер, кој вели
дека е важна работа – преку молчењето да се каже она што
е важно“. На крајот, Илинденка Петрушева направи портрет
на хрватскиот актер Жарко Радиќ, кој и самиот ў се обрати
на публиката. По завршувањето на претставувањето на
тројцата наградени, во дворот на манастирот, сите присутни
беа почестени со колачи и манастирски ликер. Веднаш потоа
се замина кон археолошкиот локалитет Цареви кули. Околу
14 часот, југозападно од Струмица, високо над градот, на
Цареви кули, присутните можеа да го видат познатиот
локалитет во ново издание – раскопан, во фаза на истражување.
На гостите, најпрвин, им се обрати директорката на Музејот
на град Струмица, Славица Тасева, искажувајќи им добредојде,
а потоа археологот Зоран Рујак, кој е раководител на целиот
проект, нафрли детали од историјатот на Цареви кули, но
направи и едно сумирање на сето она што тие како тим, при
работата на локалитетот, го откриле: монети, вази, орудија
и сл. Околу 15 часот присутните дојдоа во седиштето на
Тивериополската филмска алијанса и „Астерфест“, каде со
мала свеченост беше одбележан 75-тиот роденден на Боро
Драшковиќ. Филмската програма, третиот ден, практично
започна во 18 часот, кога беа прикажани кратките анимирани
филмови во конкуренција за награда: „Ана Блум“ на Весела
Давчева од Бугарија; шведскиот „Соништа од шумата“ на
Јоханез Нихолм;„Внатре“ на Иван Ивановски од Македонија;
„Исповедта на Садуј“ на Хозе Сурас од Шпанија; „На светот
не може да му се погоди“ на Немања Гавриловиќ од Србија.
Во 19 часот се прикажаа три документарни филма во
конкуренција за награда: „Погледни го животот низ моите
очи“ на Марија Џиџева, која потенцира дека врз филмот
работела дури три години; „До гледање, како сте?“ на Борис
Митиќ од Србија, кој присуствуваше на проекцијата на
својот филм и ў се обрати на публиката; и „Волшебниот
рид“ на Петар Џуровски од Македонија. Во 21 часот започна
прикажувањето на десет кратки играни филмови во
конкуренција за награда, а меѓу нив и македонскиот филм
„За фереџето и за среќата“ на Гоце Цветановски.
Четвртиот фестивалски ден (30 мај) започна некаде
околу 11 часот, кога на Малата сцена режисерот Горан
Тренчовски ў се обрати на публиката со најава на неделната
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програма на Фестивалот. Беа претставени режисерот Андреа
Лодовичети и сценаристот Лука Капрара, креативна двојка
која во италијанската кинематографија реализирала повеќе
филмови. Режисерот Лодовичети потенцира дека неговите
филмови имаат поголема рецепција надвор од Италија: „Тоа
е малку чудно, но така е“. Лодовичети и Капрара направија
краток вовед во трите филма кои требаше да се прикажат.
Следуваше прикажувањето на нивните филмови: „Кревок“,
„Ѓавол“ и „Под градината“. Веднаш потоа беше прикажан
подолгиот документарец „Неделно попладне на Гренланд“
на Боро Драшковиќ, премиерно прикажан во далечната
1973 година. Пред прикажувањето Драшковиќ зборуваше
за некои искуства со снимањето на филмот: „Додека снимавме еден Еским во чамецот, Ескимот одеднаш извади
фотоапарат и нё фотографираше мене и камерманот.(...)
По снимањето на филмот, на враќање назад со авион, одеднаш, еден од моторите на авионот откажа. Сите бевме многу
исплашени, но на крајот, сепак, безбедно стигнавме дома.
Овој филм – нагласи тој – е една антропoлошка тага за
исчезнувањето на Ескимите“. Следуваше прикажување на
три кратки филма од млади автори и студенти: „Аорта“ на
Даниел Ваврзињак, „Луѓе со стапици“ на Марија Макеска
и „Последната цигара“ на Гледис Бица. Во неформалните
разговори потоа, Марија Макеска, авторката на филмот
„Луѓе со стапици“, скопјанка која студирала филмска и телевизиска режија во САД и живее во Детроит, рече дека
нејзиниот филм е своевидна вивисекција на моралниот пад
на еден побогат слој Американци. Можеби и тоа е причината,
смета таа, што филмот – кој бил работен во рамките на
факултетската програма – не бил добредојден на некои
американски филмски фестивали. Фестивалската програма
продолжи во 20 часот, кога имаше клавирска изведба од
младиот Андреј Јакимов. Потоа, како мало изненадување
за публиката, вон од зацртаната програма, беше прикажан
краток документарец за шестото, овогодишно издание на
„Астерфест“ – едно креативно препрочитување на претходните фестивалски денови, со Васил Михаил како режисер
и Тане Коџобашиев како камерман.
Оваа година, како и претходните две фестивалски
години, работеа две жирија: официјалнo и специјалнo.
Најпрвин беа соопштени специјалните награди од специјалното
жири, во состав: Евгенија Теодосиевска, Сунчица Уневска и
Влатко Галевски. Во категоријата „Мувиленд“, категорија на
кратки филмови од одредена кинематографија, беше награден
краткиот словенечки филм „Ловец на облаци“ на Миха
Книфиц – „заради супериорноста во дизајнот и суровата
поетика со која ни е предочена апокалиптична иднина“.
Специјалната награда „Анимак“, награда за најдобар краток
анимиран филм, ја доби „Исповедта на Садуј“ на Хуан Хозе
Сурас. Специјално признание за анимиран филм доби и
филмот„Внатре“ на Иван Ивановски. Наградата„Ацо Алексов“
за најдобар македонски автор ја доби Билјана Гарванлиева
за документарецот „Девојчето што бере тутун“. Специјално
признание за македонски автор жирито му додели и на Јани
Бојаџи, за филмот „Крајот на светот“. Потоа беа соопштени
официјалните награди од официјалното жири, во состав:

ХРОНИКА ЗА ШЕСТИОТ АСТЕРФЕСТ

Боро Драшковиќ, Карпо Година и Марија Перовиќ. Наградата
„Старозлатен проектор“ ја доби документарецот „Албертовата
зима“ на Данецот Андреас Коефоед. Наградата „Бронзена
потковица“ ја доби документарецот „Погледни го животот
низ моите очи“ на Марија Џиџева. „Сребрена потковица“
доби документарецот „Догледање, како сте?“ на Борис Митиќ
од Србија. „Златната потковица“ му припадна на филмот
„Провинција 35х45“ на Евгениј Соломин од Русија – документарец за кој и претходно, меѓу публиката, во разговорите,
се споделуваа позитивни реакции. Во категоријата „Глобална
фикција“ (кратки играни филмови од светски автори) беше
награден „Сакано дете“ на Даниел Виртберг. Фестивалскиот
ден заврши со проекцијата, во чест на наградените, на двочасовниот игран филм „Бегалци“ на овогодишниот добитник
на наградата „Астер“, Мигел Ермосо.
Последниот, петти ден (31 мај) од Меѓународниот
фестивал за краток и документарен филм „Астерфест“ 2010,
помина во релаксирана атмосфера, како своевидна
рекапитулација на претходната фестивалска програма. Во
9 часот изутрината беше организирана посета, за гостите
од другите земји, на Дојран. Откривањето на водите и светлините на некогашниот Полин, како важна точка во медитеранскиот комплекс, како една светлина помеѓу другите
светлини, бездруго, барем кај некои од филмските творци,
ќе има свое продуктивно влијание во творечка смисла.
Покрај брегот на езерото посетителите се запознаа со
историјатот на Дојран, со преданијата поврзани за неговиот
настанок. Беше посетена и црквата „Св. Илија“. Фестивалската
програма, со прикажување на два наградени филма, продолжи во 19 часот. Најпрвин беше прикажан наградениот
филм во категоријата „Глобална фикција“ (кратки играни
филмови од светски автори), филмот „Сакано дете“ на

Даниел Виртберг од Шведска. Веднаш потоа беше прикажан
и добитникот на главната награда, „Златна потковица“,
документарецот „Провинција 35х45“ на Евгениј Соломин
од Русија – црно-бел филм во кој посттранзициската стварност во руската провинција е „фатена“ од необична и крајно
сугестивна перспектива.
Шестиот „Астерфест“ значеше средба, како на крстопат,
на различни енергии и сензибилитети. Италијанскиот режисер Лодовичети и сценаристот Капрара се под длабок впечаток
на новиот простор со кој се среќаваат првпат, онака седнати
на скалите на Центарот за култура, со поглед кој се извишува
над паркираните багери со кои се преуредува плоштадот;
поглед кој ги истражува оние рабови каде астраионското
небо се спојува со линијата на планината Огражден. Низ
ходниците на фоајето, но и низ улиците на Струмица,
веројатно уште долго, не како физичко присуство туку како
чиста енергија, ќе се движи високата фигура, малку поднаведната, на режисерот Боро Драшковиќ, чиј поглед, како на
дете, е љубопитен за сите манифестации на животот, со онаа
неповторлива, осветлувачка насмевка. Но и фигурата на
Митко Маџунков кој, онака одеднаш, ќе го крене погледот
од масата и ќе каже некој детаљ кој за него значи едно друго
време, една друга младост. Додека фестивалскиот автобус,
при посетата на локалитетите, ќе има свој непоткуплив и
строг координатор – Томе Ментинов – кој не дозволува
никакви измени на планот, дотогаш писателот Васе Манчев,
поттикнат од искажувањето на Илинденка Петрушева, ќе
го раскажува во автобусот, сега како усмен раскажувач, расказот „Добриот Хуан“ на Мигел Унамуно.
Би „Астерфест“ по шести пат. Како сложување на
приказните земски и неземски, македонски и светски, како
влез во Кралството на подвижните слики.
15.10.2010
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ПОЕЗИЈА
Тал Ницан
Канаринецот

(Дизајн на ентериерот)

Ќе го преместиме канаринецот од кујната во бањата
ќе го преместиме компјутерот од терасата во кујната
детето со неговата соба ќе се премести на терасата
ќе го турнеме нашиот кревет во аголот од неговата соба
ќе го сместиме девојчето во преостанатиот простор
ќе се вработиме на поинакви места
ќе земеме друг кредит
ќе спиеме помалку
ќе замолиме за последно простување
ќе го избришеме од нашите срца
омиленото сеќавање за
украдениот автомобил
изгубениот паричник
скршениот прозорец
и ако е застанато ќе го поттурнеме
и ако е горчливо ќе го засладиме
и ако е готово да се скрши
ќе ги испружиме рацете и ќе го прицврстиме одоколу.

Кола со кобила1
„Душеци,
казани за вода откорнати од покривот,
алишта,
ќебиња,
врати и прозорци искорнати од шарките,
делови од креденци,
расклопени кревети,
учебници и тетратки,
плочи од азбест и лим,
колички за бебиња,
фрижидери
и туби за бензин.
Жените седеа на влезот од куќата
и гледаа како колата се тркала кон север,
кон соседствата далеку од булдожерите“.

Во времето на колера
Со поглед еден во друг
им го свртуваме грбот на светските несреќи.
Зад нашите затворени очи и спуштени завеси
горештината и војната
избувнаа одеднаш.
Ќе се стиши првин горештината,
а слабиот ветрец
1

Наслов на еврејска песна, популарна во 50-тите години.
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Тал Ницан е позната и наградувана израелска
поетеса, уредничка и најзначајна преведувачка на шпанска и латино-американска литература во Израел. Има
објавено четири збирки поезија и има добиено многу
награди, меѓу кои и Наградата за најдобра авторка,
Наградата на Министерот за култура за нови поети,
Наградата за дебитантска поетска книга и Наградата
на премиерот за најдобар автор.
Нејзината поезија е преведена на неколку јазици,
а во антологии се има појавено на германски, француски
и литвански јазик. Избор од нејзината поезија годинава
ќе се објави во Италија. Тал Ницан беше уредничка на
антологијата Со железно перо, селекција на еврејски
протестни песни против израелската окупација, која
беше објавена во САД, во 2005 година.

нема да ги врати
момчињата што беа застрелани,
нема да го олади
гневот на живите.
Дури и да се забави,
оганот ќе дојде,
многуте води нема да го угаснат и сл.
Нашите раце и онака
можат да го дофатат само нашето тело.
Ние сме мала толпа
поттикнати да касаме,
да се прилепуваме еден до друг
да се заѕидаме самите себеси в кревет,
додека во озонот над нас
широко се наѕира
подбивна насмевка.

КАНАРИНЕЦОТ

Се сеќавам на Ети Хилесум
Дали таа сепак прошепоти
„Не помислувај на несреќата“
кога ја транспортираа од Вестерброек
до Аушвиц во вагонот број 12,
или „Треба да се истребат како болви,
тие ситни стравови на иднината“
додека иднината брзаше кон неа
за да ја истреби?
Можеби треба да запрам, да се повлечам
или конечно да речам
„Не помислувај на радоста“
кога бргу ги минувам жолтите плоштади на животот
кои некогаш беа далечни и затворени,
а вечерва отворени кон мене
за да ме пуштат внатре и надвор кога сакам,
додека наивна надеж за среќа
се нишаше како голема стомна
врз мојата глава.

Будење
Подмолен писок од гулаби го распара мојот сон
аквариумот на соништата се распарчи
исплашена риба се препелкаше меѓу откршоците
и умре
потскокнувајќи од некој друг ден
без доволно да се возбуди или измачи
недоволно силно, недоволно нежно
неподносливо тапо
како пердув од гулаб

По сечењето на косата
Тенките вени на твоите клепки,
како древни еврејски мапи,
го огласуваат отворањето на твоите очи,
предупредувајќи:
Преголеми за мало девојче!
Премногу сини за животинче!
Твојата проѕирна кожа дури не го криеше тоа.
Ниту моето млеко, ниту моето тело, ниту мојата коса
што расте за да те обгрне
нема да те заштити
од ултравиолетовите зраци на животот.

Попладне и мало девојче
Се будиш со вцрвенети образи
и со лице згрчено од тагата на будењето.
Тригодишна жалост:

претчувствување на тагите кои сё уште те чекаат.
Што ли може да те утеши?
Продолжувам да пишувам со едната рака
и да те галам со другата.
Ти не помислуваш на мене –
можеби помислуваш на бонбони или на лав,
можеби на воз.
Ниту јас помислувам на тебе –
на студениот темен јануари
што ќе се спуштеше меѓу мене и компјутерскиот екран
ако ти насила не се спровреше овде.
Нетрпението се придвижува во тебе сега.
Во мене исто така:
ме попречуваш да ја напишам песната за тебе.

Од „Првиот што заборава“
The wounded forms appear:
The loss, the full extent
Leonard Cohen
Во тесниот чамец сме двајца.
Исправена жена како гавран
и дете во бело. Со нас, сопственикот
на чамецот со лице кое може да е сечие.
Небото е полутечно железо,
водата со боја на стомак од сардина,
одблесокот на чамецот како сино сечиво.
Гнилежот на Европа во нашите ноздри.
Да бев дете ќе имав морнарска капа
и три бисери од солзи што полека смрзнуваат
од тркалезниот образ кон отворената јака.
Да бев жена што се лулее над него
очите ќе ми беа втренчени кон брегот што не се гледа.
Мојата облека не е ниту од волна ниту од свила
туку од црни потези со четка
и банкнотите во мојот паричник
се писма испишани со невидливо мастило:
во трепнувањето на окото вистината станува ништо.
Да бев дете ќе го знаев само ова:
прстите на нозете се скаменети од страв,
водата има голема уста.
Да бев жена, еден глас под цвеќињата
подуени како медуза врз мојата шапка,
би ми кажувал доверливо
зад црниот превез: Знај,
ќе немаш мир.
Платното ќе биде раскинато од раната полека
повторно
и повторно.
Препев од англиски
Никола Маџиров
15.10.2010
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МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ
КНИЖЕВНИ ВРСКИ
Богатата и несекојдневна поезија
на Словачка секогаш предизвикувала
нескриено внимание. Ова единствено
љубопитство, како дел од тој вруток
од метафори и пораки го претставуваме
преку толкувањата и објаснувањата
на поетската магија на големите словачки
поети Лидија Вадкерти-Гаворникова
и Јан Шимонович

Лидија
Вадкерти-Гаворникова

во раскошните природни предели на модранскиот крај, во
западна Словачка. Нејзините свежи, несентиментални, неилузионистички и извонредно цезурирани стихови со мотиви
од фамилијарното опкружување во голема мера се целосно
Стиховите на Лидија Вадкерти-Гаворникова (1932, спротивни од поголемиот поетски корпус на другите словачки
Модра–1999, Братислава) биле во неколку наврати приоп- жени-авторки, кои дебитираат непосредно пред или по неа.
штувани на македонски јазик. Првиот обид е регистриран Иако и нејзиниот женски поетски субјект ги истакнува напати
уште во 1981 година, кога Александар К. Нејман ја препејува емотивните состојби и движења и ги постулира со таква
нејзината песна Богови и ја објавува во весникот „Огледало“, енергија што благодарение на нив се создава и целата атмошто го издава Здружението на македонските книжевни пре- фера во песната, Вадкерти-Гаворникова, за разлика од другите
ведувачи со седиште во Тетово (31.3.1981, IV, 9). Вториот поетеси, знае многу вешто да го „засили епскиот елемент во
македонски препев е на Бранка Кубеш, која за потребите на својата лирика“ (Франтишек Мико). Нејзината експресивна
Антологијата на современата поезија на Чехословачка (Струга: поезија има функција на пречистувачка катарза. Поетесата
Струшки вечери на поезијата, 1983) ја преведува нејзината се нурнува во над-личната меморија на архетипот, при што
песна Желание (стр. 80). Потоа следува преводот на Ристо предмет на нејзина конфронтација се востановените форми
Ѓ. Јачев, кој ги објавува песните Меѓа, Созвучје, Ветар и Двојка на традиционално однесување, какви што се, на пример,
од Лидија В. Гаворникова во битолското списание „Развиток“ мајчинството, улогата на жената, ќерката, таткото, во целиот
(бр. 1–2, год. 26, 1989, стр. 34–36). Македонското претставување арсенал на семејни должности, кои кај неа се доловувани и
на оваа словачка поетеса кулминира со книжниот препев на преку метаморфозата на значењето на народните пословици
нејзината поема Вино, што го направи и го објави Стојан во поново време или, пак, преку сликите или елегичните
Лекоски, во 1990 година. Имено, Лидија Вадкерти-Гаворникова претстави за човечките (и партнерски) врски или сликите
е авторка на повеќе збирки поезија (неколку од нив се закитија за животворниот, но молчалив оган што понекогаш немисо високи книжевни награди во Словачка), се занимавала и новно ја загрева и душата, кога ближниот не е покрај нас.
Поемата Вино (1982) претставува прослава на мудроста
со книжевен превод, а двапати била и активен учесник на
од предците, каде што поетесата ги користи старите погоСтрушките вечери на поезијата.
Станува збор за значајна словачка поетеса, која уште ворки и фразеологизми од јазикот на винарските произвосо самиот влез на домашната книжевна сцена понуди модерни дители за да го промени соодветно нивното значење и
изразни постапки, а нејзиниот тематски свет беше претежно послание во форма на упатство за нивна употреба во
укотвен во мајсторската модификација на прастарите симболи секојдневниот човечки живот. Затоа, поглавјата во поемата
на земјата и формите на занаетчиска работа. Во својата ў се насловени мошне сугестивно: Доработка на виното,
дебитантска книга Пропасти (1965) е мошне блиска до Она најлесното, Она најтешкото, Она најубавото, Она
поетиката на трнавската група поети, или т.н. конкретисти најлошото, Она најтажното, Она најизмачувачкото, Она
(најмногу до Јозеф Михалкович, но подоцнежните нејзини најсложеното, Она најобичното, Она најважното, Она
поетски објави гравитираат делумно и до поетиката на Јан најзаморното и Она најсреќното. Поемата почнува и заврСтахо и Јан Ондруш), кои во словачката поезија кон крајот шува со дидактичката девиза дека работниот процес нема
на педесеттите и во почетокот на шеесеттите години на смисла ако не го поделиме добиениот прозвод со другите:
дваесеттиот век донесоа нов поетски сензибилитет и умет- Овој совет / за доработка на виното / им го посветувам на
нички поглед на светот во споредба со погледите на дото- сите / синови и ќерки и нам / одамна возрасни / со виното /
гашното домашно поетско искуство. Поетесата во своите вака доработено / сега или некогаш / радоста да ја споделам
стихови им се навраќа на спомените од детството и мета- (стр. 5), односно Ако радоста ја поделиш со нас / заедно може
форично го евоцира чувството за дома, за семејство, видено да запееме / Винце винце / ти си ми сё (стр. 38–39).
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Словачката книжевна критика ја сместуваше оваа
поема на Гаворникова во редот на големите, колективистички
книжевни состави што содржат и поука за читателот. Така,
да речеме, Станислав Шматлак во „големиот“ жанр на
поемата ја согледува скриената „способност да се погледне
на своето субјективно животно искуство преку оптиката
на општествено-важечките естетски и етички критериуми“.
Во оваа поема, сепак, можат да се најдат и цели пасажи што
го анализираат индивидуалното расположение на човекот
во неговата борба за совладување на животните препреки.
Затоа, може да се каже и тоа дека зад сликите каде што
„мануелниот“ човечки труд се парализира во некои од фазите
на човечкиот живот се крие и универзалната карактеристика
на уметничкото творештво (Ана Валцерова). Во оваа поема,
човечкото време небаре целосно се прелева со природниот
циклус (растењето, созревањето, обработката на виното).
Поетесата како да сакала да го потисне својот интелект во
стихот, па затоа се препушта и ў дава предност претежно
на селската мудрост, која ја смета за „златна средина“ што
треба да се пренесе со вознес на класична филозофија
(Андреа Бокникова).
Самата поделба на поемата Вино на дванаесет поглавја
асоцира на календарската година – период што за добивањето
на виното е мошне „епски“ долг, па затоа и насловите на
поглавјата го пренесуваат „тркалото на човечката среќа во
синусоидата на вознесите и падовите: на пример Она
најубавото, па веднаш потоа Она најлошото. Гласот на
лирскиот субјект се соживува со улогата на водич, објаснувач
и советодавец кој дообјаснува како може при доработката
на виното да се научиме да војуваме со препреките. Сё притоа мора да се преживее без никакви поедноставувања, не
треба да се оттргнуваме ниту од радоста ниту од болеста“1.
Тоа е така, бидејќи и нашиот живот некогаш ни донесува
радости, а некогаш бол. А виното е токму тој пијалак кој ни
го дарува природата и кој радо го пиеме со пријателите, што
значи дека во односот човек-природа едниот елемент ја
добива животодарната енергија од другиот. Таквата максима
во поемата Вино е, сепак, пластично подгреана и со украсувачката народна (фолклорна) терминологија, која го надополнува и онака големиот естетски ужиток при читањето.
Затоа и искрено му ја препорачуваме поемата Вино и на
македонскиот читател, иако најдобрата препорака за неа,
всушност, е наведена во самите стихови (стр. 36):
Слези во визбата
под својата остарена стреа
наведни ја главата
покажи дека имаш срце
пофали го своето младо вино
уште пред да го пробаш
и кажи дали пофалба заслужило.
Според нас – заслужило!
1

Јан
Шимонович

Поетот Јан Шимонович (1939–1994) спаѓа во редот на
оние словачки автори (најверојатно и приближно според
бројот на преводите – заедно со Милан Руфус, Мирослав
Валек и Франтишек Липка) за кои може да се каже дека ја
имале привилегијата почесто да бидат презентирани пред
македонската книжевна и културна јавност. И самиот
Шимонович, небаре за возврат, се обидел да приопшти мал
дел од творештвото на двајца македонски автори во словачката
книжевна периодика, од кои вториот од нив е и негов преведувач на македонски јазик (имено, превел текстови од Бошко
Смаќоски – во Ohník, č. 19, Roč. 20, 1967/1968, s. 13 и од Ристо
Јачев – во Nove slovo – Nedeľa, č. 33, Roč. 30, 1988, s. 8). На обратната страна, Ристо Ѓ. Јачев ги подготвува двете книжни изданија
на Ј. Шимонович во Република Македонија. Некои од песните
застапени во нив Јачев претходно ги публикува и во неколку
македонски книжевни списанија. Првото издание со избор
песни од неговата поезија носи наслов Лето, а го објави прилепски „Стремеж“, додека второто издание е насловено Барање,
а го објави издавачката куќа „Македонска книга“ од Скопје,
во 1994 година.Второто и поново издание Барање од Шимонович
е, всушност, само мало надополнување на првото издание
Лето, со таа разлика што ова второ издание ги содржи сите
песни застапени во Лето, со исклучок на песната Штета, а
содржи и пет нови песни (Зборови, Управа, Тажна песна, Од
болница и Афродита). Сосема идентични се и воведот на
Ристо Ѓ. Јачев во изданието Лето и поговорот во изданието
Барање. Се работи, впрочем, за ист авторски текст на преведувачот Јачев насловен како „Трнавска скупина“. Песните
на Шимонович, застапени во наведените македонски изданија,
се пишувани во периодот од 1964 до 1988 година и се поместени меѓу кориците на повеќето стихозбирки што авторот
во сиот тој период ги објавуваше во Словачка.
Сепак, освен Ристо Ѓ. Јачев, треба да се напомене фактот
дека преводи на одделни песни од поетското дело на Ј.
Шимонович на македонски јазик направија и други преведувачи (на пример, Феро Липка и Јован Павловски, во
„Нова Македонија“, 9.11.1975 / XXXI, 10345.; Бранка Кубеш
во Антологија на современа поезија на Чехословачка. Струга:
1983, стр. 94–95 и Феро Липка и Ефтим Клетников во

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Víno (Lýdia Vadkerti-Gavorníková). In: Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava: Kalligram / Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006, s. 474.
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Отклучување на земјата – Антологија на современата
словачка поезија. Скопје: 1991, стр. 163–176).
Јан Шимонович е познат словачки поет, книжевен преведувач, есеист, автор за деца и младина. Завршил студии по
словачки и руски јазик и литература на Филозофскиот факултет при Универзитетот Коменски во Братислава, во 1962
година. Извршувал повеќе уреднички функции во издавачки
куќи и литературни списанија. Со свои стихови дебитирал
во реномираното словачко списание „Млада творба“, во 1957
година. Неговата прва поетска книга Пирамида (1965) донесува
поезија што е полна со младешки изблици и маѓепсаност од
љубовта. Деталите од идеализираниот дом, родителската
грижа и напнатите, но фини еротски нагони продираат во
фантазмагоричните предели на водните пространства: морето,
но и реката Вах, каде што капењето претставува и знак за
контакт со чистата природа.Поетските почетоци на Шимонович
кои алудираа на една „згусната смисловност“ што имаше
афинитет да застапува чисто естетски начела во градбата на
песната, беа неоспорно поврзувани со поетиката на трнавската
група поети, или т.н. конкретисти (Јан Стахо, Јан Ондруш,
Љубомир Фелдек и Јозеф Михалкович). Некои словачки
критичари, согласно особеностите на неговото поетско писмо,
одеа дури и дотаму што Шимонович го набројуваа во редот
на директните членови на таа група. Понатамошните поетски
збирки на Ј. Шимонович само го потврдија и го зголемија
арсеналот на омилени мотиви на словачката конкретистичка
поетика, какви што се, на пример, и мотивот на созревањето,
копнежот по таинствената женска убавина, непосредуваните
доживеалици од обичниот и секојдневен живот кои заедно,
завиени под превезот на бујната метафорика, знаеја често да
ја освојат наклонетоста на читателите.
Со своето творештво од шеесеттите години на дваесеттиот век, што се одликува со необична имагинативност,
Шимонович придонесуваше за агилен развој на литературните состојби во Словачка, а настојуваше, првенствено, да
ја фасцинира книжевната публика со својата уметност на
формата, па затоа и во својата книга есеи Проза за песната
(1972) формулираше технички разработена теорија за поетската слика, како и за модерниот книжевен превод. Сепак,
во својата публицистика од втората половина на седумдесеттите и во текот на целите осумдесетти години (На маргините на песната, 1982), но експлицитно и во својата
поезија (на пример, Деца, 1973), веќе ја протежираше т.н.
општествено-ангажирана содржина на песната која солидно
го ослабна неговото авторско и духовно кредо. Но во некои
од песните настанати во истите тие временски декади се
наоѓаат и продлабочени аполинеровски инспирации во чиј
дух овој поет го креираше, меѓу другото, и описот на стереотипните денови на братиславските или „братиславизираните“ семејства од различни генерации (Град, 1976 – оваа
стихозбирка на Шимонович беше протолкувана од критичарите Јан Штевчек и Албин Багин како „прв обид за поетско
освојување на Братислава“). Во таквата урбана и рефлексивна
2

поезија на Шимонович, градот е помалку „лавиринт на
светот“, а повеќе е „рај на срцето“.
Јан Шимонович ќе остане уште запаметен и како „поетистички сензуалист“ (термин на Вилијам Марчок,според чешкото
поетско движење „поетизам“, чиј предводник беше В. Незвал),
но без сериозен егзистенцијалистички неспокој. Неговата
амбиција беше да создаде однадвор ненарушен и, по можност,
вечен приватен свет што ќе биде заснован врз ритуалите на
чудесата што ги носи животот, а во чиј стожер ќе стои жената,
бидејќи токму таа го турка добронамерно поетот во непредвидливите длабочини на неговото битисување. Женската
убавина за Ј. Шимонович е анакреонтски опојна. За да се
доближи до таквата цел, поетот се впушта во потрага по боите,
звукот, вкусовите и мирисите што ја асоцираат неа, но секогаш
таквите нешта осмислено ги поврзува, визуелно ги домислува
и хармонично ги ситуира во „светлите и темни“ простори, каде
што ретко кој се обидувал да ја најде таа непоматена убавина.
Шимонович го интересира самото движење, а не статичната
состојба. Нему не му е потребен коментар, тој великодушно ў
се предава на силината на поетската слика, која во контекстот
на неговата песна ги нагласува најчесто „светлината“ и „детството“ како принципи на јаснотија и чистина што се во
противтежа со темнината и староста – светлоста или денот
како спротивен пол на мракот и на ноќта.
Македонското читање на Шимонович, во најголемиот
број одредници, точно ја перципира вистинската срцевина
на неговата поетска оригиналност. Преведувачот Ристо Ѓ.
Јачев потенцира дека книгата на Шимонович „што е пред
нас, всушност, е мост на зближување меѓу две култури и
два мали народа, но со богати книжевности и традиции“2,
а притоа уште со право нагласува дека „поезијата на Јан
Шимонович е поезија на љубовта, за патот на самостојното
поетско доживување на проблемите во себе и околу себе.
Низ нему познати и веќе обработени мотиви како што се
деца, љубов, семејство, дом, град – тој од денешен аспект
третира хуманистички, животни, драматични и трагични
прашања. Неговата исповед, всушност, е сведоштво на едно
трагање и самобитно откривање, барање на сопственото
битисување и надворешно откривање. Неговите силни
чувства и поетскиот и интелектуалниот набој се втемелени
и во овој ракопис, односно во оваа ракатка песни, одбрани
од неговите стихозбирки...“ (стр. 57). Така може и да се
заклучи дека Шимонович во македонската средина си најде
достојно место и неколку децении го држеше будно вниманието на нашиот читателски аудиториум, кој во него препознаваше едно од подобрите поетски имиња на современа
Словачка. Поновите времиња, сепак, донесоа и кај нас понов
вкус, понов израз, а пред сё, и нови „лета“ и нови „барања“,
кои сега ќе треба да се потрудат да ги исполнат, и тоа изгледа
што поскоро – некои помлади и попровокативни имиња од
словачката литература кои се надевеме дека набрзо и ќе
дојдат на ред во менито на македонската книжевно-преведувачка кујна.

ЈАЧЕВ, Ристо Ѓ.: Трнавска скупина. Поговор. Во: Барање (Јан Шимонович). Избор и препев: Ристо Ѓ. Јачев. Скопје: „Македонска книга“, 1994, стр. 57.
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ПОЕЗИЈА
Kрег Чури
АМЕРИКАНСКИ ВЕШТИНИ:
Апликација за патент
#07196
напиши песна
стави ја во плико
адресирај ја до себе
залепи марка и фрли ја во поштенско сандаче
кога ќе ти стигне поштата
напиши на пликото
ВРАТИ НА ИСПРАЌАЧОТ

#00119
напиши песна на опачината од змеј
летни го највисоко што можеш
замоли минувач да го подржи јаженцето
за кратко
мораш да одиш во тоалет
веднаш ќе се вратиш
не враќај се никогаш

#0226
напиши песна на парче леб
стави ја во тостер
и почекај да се вклучи детекторот за чад
кога ќе дојдат пожарникарите
поздрави ги на врата
со марамче преку уста
изрецитирај им ја песната
покани ги на чај и тост

#05466
напиши песна
со јазик врз стомакот на твојот сакан
сними ја песната на автоматска секретарка

#076541
напиши песна
на внатрешната страница од книгите

Крег Чури е американски поет роден во Кингстон,
Пенсилванија, во 1951 година. Автор е на петнаесетина
поетски збирки. Работел како поет во училишта, засолништа за бездомници, затвори, психијатриски болници
и центри насекаде низ светот. Добитник е на многу
државни и меѓународни стипендии, кои му овозможуваат
да продолжи со работата на своите поетски проекти и
перформанси. Бил учесник на многу меѓународни поетски
фестивали, а неговите книги се преведени на шпански,
руски, литвански, португалски и италијански јазик.

позајмени од библиотека
завиткај ги во шарени панделки
церемонијално подари им ги на пријателите за Божик
но само на пријателите католици

#04846
напиши песна на варосаниот ѕид
и преваросај го
напиши песна на варосаниот ѕид
и преваросај го
напиши песна на варосаниот па преваросан ѕид
и преваросај го
запиши ги гласовите од твојот сон
на внатрешноста од навлака за перница
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#077654

#37429

тчтчтчтчтчтчт
тчтчннннннннтчтчт
чтчнрнзрнзрнзрзнрнзрнз
нрнзнрнзчтчтчтчт
напиши песна
слушајќи ја песната
на инсектите на пладне

навечер талкај низ дворот
со затворени очи
повремено посегнувајќи и бакнувајќи го темниот воздух
зборовите на твојата наредна песна
ќе се испишат на таблата за повикување духови

#00120

#49802

на опачината од змеј
напиши песна со жолто мастило
натопи го во бензин
летни го кон сонцето
остави јаженцето да се одмота од макарата

смени си го името и побегни од дома
стави си го роденденот во престапна година
на матурите доаѓај три четвртини помлад од другите
со прст виткајќи си ја песната во прамени од коса
седи во прв ред на погреби
прекрсти ги нозете и исчукај си ја песната
со ножните прсти кои ѕиркаат од сандалите

#061387

#055722

напиши песна
со кармин на ветробранското стакло
следи ја секоја линија како
вените на женски гради
објасни му на полицаецот кога ќе те запре
ококорен и разлигавен
дека си поет

испечи си ја песната
во роденденска торта
запали ги сите свеќички плус една за догодина
замисли желба со затворeни очи
читај го дувнатиот чад
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Препев од англиски
Ксенија Путилин

ДРАМА
Венко Андоновски

СВЕТИЦА НА ТЕМНИНАТА
Во спомен на Мајка Тереза, светица
на оние во калта, 1910–1997

ЛИЦА:

Гонџа Бојаџиу, 18-годишна девојка
Мајка Тереза (зрела возраст)
Драна (мајка ў)
Лазар (брат ў)
Отец Ван Ексем, духовен отец на Мајка Тереза
Надбискупот Периер, задолжен за Калкута
Отец Пикачи
Питачот
Девојката, подоцна станува Сестра Агнеса
Индусот
Лекар 1
Лекар 2
Сцена 1: „Наградата ја доби Оној кој ни ја дава“
(Телоп: Доделување на Нобеловата награда, Осло, 10
декември 1979 година. На сцената стои Мајка Тереза, сама,
со плакетата свртена кон публиката. Глас од микрофон)
ГЛАСОТ
Нобеловата награда за мир за 1979 година ў се доделува
на Мајка Тереза и на нејзиниот Ред мисионерки на љубовта,
за долгогодишното помагање на сите сиромашни, бедни,
отфрлени, болни, лепрозни, низ стотина земји од светот.
(Снимен аплауз. Стивнува. Во центарот на светлото
стои таа, Светицата на темнината)
МАЈКА ТЕРЕЗА
Што да ви кажам? Збунета сум... Толку полиција, народ,
толпи... ми се пристори како денес повторно да се одигрува
Распетието! Христос копнее да биде ваша храна. А вие,
опкружени со изобилство на жива храна, си допуштате да
гладувате... Давајте го Христос секому. Луѓето се гладни за
Господ. Каква страшна средба би била тоа кога на ближните
би им се давале само себеси! Каква празнина би им
подариле!
Тој боли. Се разбира дека клиновите ќе ми нанесат
бол. Ако се доближам до неговата круна, и таа ќе ми нанесе

бол. Морате на Исус да му дозволите да ве претвори во леб
кој ќе го јадат сите оние со кои доаѓате во допир. Дозволете
луѓето да ве изедат.
Пред неколку денови – делејќи им ја Светата причест
на сестрите во матичната куќа, одеднаш ми светна дека меѓу
своите два прста го држам Господ. Тоа е големината на
Божјата понизност: тој се сторил леб и дозволил да го држам
меѓу моите грешни прсти... А тој се потеше со крв на Крстот,
преземајќи ги нашите гревови.
Исус се претвора во гладен, во гол, во бездомник, во
болен, во затвореник, во осамен и отфрлен и вели: „Ми го
сторивте тоа мене“. Тој гладува за нашата љубов, а тоа е
гладта на нашите сиромашни. Тоа е глад што мораме да ја
најдеме, јас и вие, а може да се наоѓа дури и во нашата сопствена куќа. Еднаш, посетив еден дом во кој беа сместени
стари родители, многумина. Видов дека таму имаат сё. Но
сите гледаа кон вратата. Се свртев кон една сестра и ја прашав: „Зошто овие луѓе, кои имаат овде сё, постојано гледаат
кон вратата?“ Ми одговори: „Така е секој ден. Се надеваат
дека синот или ќерката ќе им дојдат на посета. Повредени
се оти се заборавени“. Еднаш, пак, собравме еден човек од
еден канал. Беше наполу изеден од црви. Го доведовме во
куќата, му ги исчистивме раните, а тој рече: „Благодарам.
Живеев како животно, на улица, ама ќе умрам како ангел,
сакан и згрижен“. И потоа испушти душа среќен.
Преку сиромавите Христос одново ја доживува својата
мака. Наша задача е да му ги олесниме маките, да му ги исчистиме раните, да му ја гаснеме жедта со нашата љубов. Исус е
светлото кое го палиме... Тој без нас не е среќен, не постои. Исус
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бројат коските и ребрата. Поминува Гонџа Бојаџиу, осумнаесетгодишна девојка. Облечена е во машки долг капут.
Застанува до него. Го гледа. Таа вади од џебот еден динар. Тој
ја повлекува својата рака назад. Таа збунето гледа во него.)
ПИТАЧОТ
Оди си. Знам дека тоа ти е последниот динар.
ГОНЏА
Од каде знаеш? Гледаш низ џебовите?
ПИТАЧОТ
Да имаше повеќе, ќе ме одминеше.
ГОНЏА
Не, ти гледаш низ џебовите.
ПИТАЧОТ
Немам таква моќ. Само знам дека сакаше да ми дадеш.
Ти си моето светло. Исто како да си ми го дала...
ГОНЏА
Земи го.
ПИТАЧОТ
Не можам. Пред малку помина еден добар човек со
100 динари во џебовите. Ми даде педесет.
ГОНЏА
(разочарано)
А јас можам да ти дадам само еден...
ПИТАЧОТ
Не размислувај така, дете. Ако некој има 100 златници
и му даде на питачот 50, тој дал половина. Но ако некој има
само еден златник и го даде тој еден, тој дал сё.
ГОНЏА
е Збор кој треба да се навести. Исус е Вистина која треба да се
Штом е така...
обзнани. Исус е Пат по кој треба да се чекори. Исус е Светло
(Го соблекува капутот и му го нагрнува)
кое треба да се запали. Исус е живот кој треба да се живее. Исус
е љубов која треба да се љуби. Исус е радост која треба да се
ГОНЏА
подели. Исус е жртва која треба да се принесе. Исус е Мир кој
Вака е подобро. Ти си помалку гол, а јас помалку облетреба да се пружи. Исус е Жедниот кој треба да се напои.
чена. И двајцата сме помалку „јас“.
На сиромавите им ја дадовте оваа награда, а преку нив,
ПИТАЧОТ
Нему. Наградата ја доби Оној кој ни ја додели.
Во ред. Бев гол и ме облече. Доволно е. Сега оди си, ќе
(Тргнува кон публиката и излегува низ неа, благословувајќи
настинеш.
Те чекаат дома.
ги сите)
ТЕЛОП: Сто и деведесетте илјади долари од наградата
ГОНЏА
Мајка Тереза ги вложи во изградба на нови домови за згрижување
Те молам, земи го уште и златников. Замислив желба.
на гладните, болните, бездомниците и отфрлените. Нејзината Сакам да ми се исполни.
најчеста мисла беше: Не се лепрата, ниту сидата најголеми
ПИТАЧОТ
болести на веков; тоа се – отфрленоста и осаменоста.
Каква желба?
Сцена 2: Питачот
(Улица во Скопје, рана свежа пролет, 1928 година. На
неа питач: слаб и гол до половината, налик на Исус: му се
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ГОНЏА
Да му служам на Исуса. Да му бидам небесна невеста.
Никогаш ништо да не му одбијам.

СВЕТИЦА НА ТЕМНИНАТА

ПИТАЧОТ
Пренежна си за такви желби. Но, ако е така, добро.
(Ја пружа раката. Гонџа го спушта златникот од
височина, но тој пропаѓа низ раката и паѓа на земја. Таа го
гледа Питачот во чудо)
ГОНЏА
Што... што се случува?! Златникот помина низ твојата
рака! (Питачот се наведнува, го зема златникот, го става
во џебот)
ПИТАЧОТ
Морам да одам, ме чекаат моите.
ГОНЏА
Твојата рака не е телесна!
(Тој ја покажува раката. На неа има крвава дупка)
ГОНЏА
Рацете ти се продупчени како со клинови!
ПИТАЧОТ
Не е тоа што мислиш. Ме повреди еден арамија со
нож. Наместо златник, во дланката ми спушти нож и ми ги
украде парите!
ГОНЏА
А другата? Покажи ми ја другата рака!
ПИТАЧОТ
Морам да одам кај моите.
ГОНЏА
Кои твои?
ПИТАЧОТ
Сиромашните.
(Излегува со трчање од сцената. Затемнување. Гонџа
останува во чудо. Клекнува и се моли во себе)
Сцена 3: „Стави ги своите раце во неговите“
(Дневната соба на семејството Бојаџиу. Мајката Драна
седи и се моли во себе. Завршува, прекрстувајќи се. Вратата
се отвора. Влегува Гонџе)
ДРАНА
Гонџе? Каде ти е капутот, ќерко?
ГОНЏЕ
Кај некој кому му беше повеќе потребен.
ДРАНА
Но, татко ти ти го остави пред да умре!
ГОНЏЕ
Кој дава во раката на питачот, тој во Христовата благајна
дава. Така ме учеше ти, нели, мајко?

ДРАНА
Да, но ти си болна! Имаш туберкулоза! Отворена
каверна!
ГОНЏЕ
Ти велеше: кога правиш добро, направи го тоа како
да фрлаш камен во море.
ДРАНА
Не ми е за капутот, за тебе ми е, чедо!
ГОНЏЕ
Не сум болна. Знам дека веќе не сум.
ДРАНА
Од каде знаеш?
ГОНЏЕ
Му требам на Исус. Јас сум моливче во неговата рака.
Пишувам она што тој мисли.
(Вади весник, го подава)
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ГОНЏА
Еве, ми објавија песна во „Благовијест“.
(Драна го спушта весникот без да го види. Молчи загледана во публиката.)
ГОНЏЕ
Лазар дојде?

ЛАЗАР
Гонџе е здрава. Нема ни трага од туберкулоза. Докторот
вели: ова е чудо!
(Молчат сите.)
ГОНЏЕ
Ти реков! Ти реков дека му требам!

ДРАНА
Дојде и излезе. Кај отец Јамбрековиќ. Потем ќе оди кај
докторот да ти ги донесе резултатите. Каде беше цел ден?
ГОНЏЕ
На гимназија. Потоа со децата од црковниот хор.
Готвевме концерт за сиромашните. Ќе дојдеш да нё гледаш
во петок? Ќе рецитирам и ќе пеам.
ДРАНА
Ќе дојдам, се разбира.
ГОНЏЕ
Мајко, сакам да ти кажам нешто.
ДРАНА
Кажи.
ГОНЏЕ
Мајко, јас слушам постојано еден глас. Од дванаесет
години го слушам, цели шест години.

ДРАНА
(Кон Лазар, со неверување)
Гонџе е здрава?
(Тргнува да излегува со солзи на очите)
ГОНЏЕ
Мајко, не ни погледна каква е песната!
ДРАНА
Што да гледам? Ја знам. Ја видов на твојата маса уште
кога ја напиша.
ЛАЗАР
Каква песна?
ДРАНА
„Опроштај“. Сака да оди во Индија, да им помага на
сиромашните.
ЛАЗАР
Та ти и овде помагаш, сестрице!

ДРАНА
Каков глас, дете?!

ГОНЏЕ
Јас решив. Или тоа, или ништо.

ГОНЏЕ
Не знам. Не знам што ми говори.

ДРАНА
Е па тогаш – ништо.

ДРАНА
Ништо необично. Во нашето семејство сите се молат
во себе. А кога се молиш, си го слушаш гласот.
ГОНЏЕ
Не е таков глас, мајко. Ова е глас од светлина. И не е
мој. Со некакво внатрешно око го слушам, кај срцето. Не
со уво, со око го слушам, оти е светлина. И не секогаш го
слушам. Обично, по молитва.
ДРАНА
Господ нека е со тебе, дете.
ГОНЏЕ
Мислам дека сега првпат го слушнав како вистински
звук, на улица. Овде, пред куќава. Стоеше еден питач. Мислам
дека го слушнав истиот глас од неговата уста.

ГОНЏЕ
Мајко, ако останам овде, повторно ќе се разболам. Го
знам тоа. Ако заминам, ќе бидам жива.
ДРАНА
Кој вели така?
ГОНЏЕ
Гласот.
ЛАЗАР
Каков глас?
ГОНЏЕ
На питачот.
ЛАЗАР
Не разбирам.
(Драна почнува да плаче. Клекнува на колена. Пред неа
клекнува и Гонџе. Драна ја гушнува Гонџе.)

ДРАНА
Преморена си, ќерко. Премногу работиш. Им се разДРАНА
даваш на сите, им помагаш на сите другарки на училиште,
(Кон Лазар, гледајќи во публиката)
одиш во Катедралата, потем подготвуваш концерти и приКако не разбираш? Сака да оди во Индија, Господ ја
редби. Легни и одмори малку.
(Влегува братот Лазар. Ги фрла медицинските вика!
резултати.)
50

15.10.2010

СВЕТИЦА НА ТЕМНИНАТА

ЛАЗАР
(Вади од џебот лист хартија и го фрла)
И јас одам. Во Тирана, на Воена академија. Имам
стипендија. Ме вика кралот.
(Молк. Двете гледаат без солзи во него)
ЛАЗАР
Мајко, Ага ќе остане со тебе. Ќе ти биде потпора.
ГОНЏЕ
(Кон Лазар)
Ти ќе му служиш на Кралот на два милиона луѓе. Јас ќе
му служам на Кралот на сите кралеви и на сиромашните.
ЛАЗАР
Оди, ако си решила.
ДРАНА
Татко ви, Бог да го прости, велеше: семејствата се како
чаша вино. Се прави со години, го снемува за миг.
(Драна станува, ги брише солзите. Ја крева и Гонџе.
Лазар стои збунет крај нив. Драна ги зема дланките на Гонџе
во своите.)
ДРАНА
Тогаш оди. Стави ги твоите дланки во неговите и оди,
никогаш не вади ги.
(Затемнување)

Телоп: Гонџа Бојаџиу го напушти Скопје на 26 септември
1928 година и замина за Загреб. Од Загреб замина за Ирска,
Ратфарнхарм (до Даблин), каде им се приклучи на Сестрите
од Лорето. Тоа е нејзината духовна подготовка за Калкута,
каде пристигна на 6 јануари 1929 година, а каде ќе остане до
крајот на животот. До Загреб ја испратија мајка ў Драна
и сестрата Ага. Тоа беше нивната последна средба.
Сцена 4: Со лице во земјата
(24 мај 1931 година. Го следиме ритуалот на промена на
името и полагање на трите свети завети.1 Гонџа е облечена
во црно, како што носат оние што се во нунцијат. Лежи,
свртена со лицето кон земјата. Раскошна, ангелска музика. Над
неа стои и ја благословува надбискупот Периер. Од музиката
не слушаме што зборува. Одеднаш музиката стивнува)
ПЕРИЕР
Стани, Сестро...
ТЕРЕЗА
(Лежејќи)
Тереза.
1

Вистинските биографски податоци кажуваат дека таа го сменила името на
23.5.1929 година, а две години подоцна, на 24.5.1931 година ги положила трите
свети завети. За драматуршки цели, двата настана се споени во еден обред.
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ПЕРИЕР
За мене тоа е завршена работа. Во Калкута веќе имаме
женски ред кој се грижи за сиромашните: Редот на Света Ана.
ЕКСЕМ
Но таа вели дека постојано слуша глас. Последен пат
ў се јавил во возот, кога патувала во Дарџелинг. И дека бара
од неа да им се посвети на сиромашните. Вели дека гласот
ў вели постојано: „Жеден сум“. Дека го гледа Спасителот
жеден на крстот. И дека таа жед не е жед за вода, туку за
љубов. Од најсиромашните.
ПЕРИЕР
Оче Ексем, го знам тоа. Ми го напиша и во претходното
писмо. Знам сё: дека првпат го слушнала на 12 години, на
Света Госпа, на 15 август, во Летница, крај тоа нејзино Скопје.
Сё знам и уморен сум од тоа. Но како да знам дека тоа е
навистина така?
ЕКСЕМ
Гласот ў вели: „Дојди, дојди. Води ме во дупките на
сиромашните. Дојди, биди моја светлина, невесто моја“.

ПЕРИЕР
Тереза. Господ нека те благослови, и тебе и името твое.
ПЕРИЕР
Од денес си Сестра Тереза. Стани и одвој го лицето твое од
И рековте ли да престане да мисли на тоа?
земјата, оти со своето искушување докажа дека си достојна
на нашиот и Редот на Господинот. Одвој го лицето од земјата,
ЕКСЕМ
оти старата во тебе умре, а се роди новата, оти докажа дека
Да. Беше во длабоко послушание. Но Гласот повторно
си подготвена и животот свој да го дадеш за Него, прилепувајќи ў се јавува.
го лицето до земјата. Стани, Сестро Тереза и одвој го лицето
(Периер си ја чешка брадата)
свое од земјата, оти со лицето допрено до земјата докажа
ПЕРИЕР
дека си лишена од сите земни задоволства и желби. Стани
Што точно пишува во најновото?
и моли се Он да не го одврати никогаш лицето Свое од
тебе, туку да те опсипува со сите Негови дарови и со трите
ЕКСЕМ
завети: светата сиромаштија, светата чистота и светата
(Чита)
послушност.
Гласот ў рекол, пред некоја ноќ: „Сакам индиски редов(Се прекрстува. Сестра Тереза се исправа и останува нички, жртви на мојата љубов, кои ќе бидат така соединети
на колена)
со мене што ќе им ја зрачат Мојата љубов на душите. Сакам
редовнички
полни со милосрдна љубов, прекриени со милосПЕРИЕР
рдната
љубов
на крстот. Зарем ќе одбиеш да го сториш тоа
Бидејќи си лишена од сите земни задоволства и желби,
за
мене?
Стана
моја невеста од љубов кон Мене – дојде во
последен пат те прашувам: имаш ли, сепак, некаква желба?
Индија заради мене. Ќе облечеш едноставна индиска руба,
ТЕРЕЗА
налик на мојата Мајка – едноставно и скромно. Твоето сари
Во мене да не живеам јас, туку Тој.
ќе стане свето затоа што ќе биде Мој симбол. Знам дека ти
(Повторно ангелска музика од хор, постепено си најнеспособната личност, слаба и грешна, но токму затоа
затемнување.)
што си таква сакам да се послужам со тебе за своја слава.
Зарем ќе ме одбиеш?“
Сцена 5: „Го слушате ли тој глас вие, оче Ван Ексем?“
ПЕРИЕР
(Калкута, некоја година подоцна. Надбискупот Периер
Што мислите вие за ова, оче?
седи на својата света столица. Влегува отец Ван Ексем. Му
се поклонува)
ЕКСЕМ
ПЕРИЕР
(Двоумејќи се)
И?
Пресветол надбискупе, јас ў верувам. Таа веќе подолго
време
не го бара своето „јас“. Таа секој ден вели: не живеам
ЕКСЕМ
јас
во
мене,
туку Исус. Вели дека гори од желба да го љуби
(Вади едно писмо)
онака
како
што
никогаш до сега не бил љубен.
Повторно истото барање.
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ПЕРИЕР
Но, не мислите ли дека е малку преупорна?
ЕКСЕМ
Верата е упорност, пресветол.
ПЕРИЕР
Минатиот пат ў напишав дека ми е потребна сериозна
причина за да пишам во Рим и да побарам дозвола за тој
нејзин нов ред... Мисионерки на... како го беше крстила?
ЕКСЕМ
Мисионерки на љубовта, пречесен.
ПЕРИЕР
И знаете што ми напиша? „Вам, превозвишен, Ви е
потребна сериозна причина за да побарате поддршка во Рим.
Зарем спасението на душите и гаснењето на Христовата жед
за љубов и души не се доволно сериозна причина?“ Таа расправа со мене, со моите зборови! Слушнете го ова, последното
(вади писмо и чита): „Ве молам, превозвишен, во името
Исусово и за љубовта Исусова, дозволете ми да започнам.
Немојте веќе да одлагате. Не задржувајте ме. Ве молам, пуштете
ме. И натаму се плашите. Ако тој глас е човечко дело, ќе умре
со мене, но ако е Негово дело, ќе живее уште со столетија“.
ЕКСЕМ
Но ако тој бара послух од неа, а и ние бараме послух
да не го слуша тој послух, што да прави таа?

на манастирот. Во неговата удобност, како што ми рече
последен пат. Но таа сака да излезе надвор од ѕидините на
манастирот. Таа сака да им го подари Бога на сите бедни,
гладни, сакати, лепрозни; не сака да го задржи само за себе,
за својот душевен мир. Таа сака да го одведе Бога од манастирските ѕидини во дупките на сиромашните; така бара
гласот од неа!
ПЕРИЕР
Но, тоа е токму она од што се плашам! Рим нема да
биде одушевен дека некој си зема за право да биде нов
Спасител!

ПЕРИЕР
ЕКСЕМ
И вие, како правник, мислите дека Рим ќе го прифати
Таа никогаш не рекла дека е Спасител. Но таа е лидер.
тоа? Еве, да речеме дека тој глас не е прелест, дека е вистински
Мисионер.
глас од Господа. Знаете дека Папата не е расположен за нови
конгрегации. Дека бара докази. Како да му дадам докази,
ПЕРИЕР
дури и да сакам? Што да му испратам? Да го спакувам гласот
(Скандализирано)
во коверт и да му го испратам? Да му кажам: еве ви празен
И ќе го влечка Бога за ракав каде што ќе посака?!
коверт, но во него сепак има нешто, Гласот Господов?
ЕКСЕМ
ЕКСЕМ
Не, тој ќе ја води за ракав неа. Така вели таа.
Но, ако таа навистина го слуша гласот, и покрај тоа
(Периер молчи. Ексем се двоуми дали да каже уште
што ние ў забранивме да мисли на него...
нешто)
ПЕРИЕР
ЕКСЕМ
Тогаш ние работиме против волјата на гласот, нели?
Ако дозволувате, пречесен, само уште ова: крајот на
писмото.
ЕКСЕМ
Се плашам дека е така.
ПЕРИЕР
Го знам. Во сите писма до мене е ист. „Не одлагајте,
ПЕРИЕР
Се плашам и јас. Таа е во право: јас се плашам. Никогаш Превозвишен, не доцнете. Размислувајте за тоа што ќе добие
Исус, а не што јас ќе изгубам“. И потем потписот: „Едно
до сега не сум имал ваков проблем.
мало ништо“. Така?
ЕКСЕМ
ЕКСЕМ
Ако дозволите – никогаш до сега и не сме имале таква
Така.
личност. Пресветол, не знам дали гласот навистина е од
Господинот наш, но знам дека Сестра Тереза не е од оној
ПЕРИЕР
тип калуѓерки кои го бараат Бога само за себе, во своја
Минатиот пат ў напишав, ў заповедав – да го заборави
молитва. Таа може сосема лагодно да ужива во безбедноста сето тоа, да го напушти за сета вечност! Да не го спомене
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ната пургативната, помината е дури и илуминативната фаза.
Останува само уште третата – унитивна, соединувањето со
Бога!
ЕКСЕМ
А што има тука чудно, ако смеам да прашам?
(Периер размислува)
ПЕРИЕР
Што има чудно? Го слушате ли Вие, оче Ексем, по толку
години послушност, чистота и редовничка сиромаштија, тој
глас?
ЕКСЕМ
Не би говорел за тоа, пречесен.
ПЕРИЕР
Не би говорел ни јас.
(Пауза)
ПЕРИЕР
Е па, токму затоа ќе пишам во Рим.
(Ексем му се поклонува и му благодари, бакнувајќи му
ја раката)
ЕКСЕМ
Ви благодарам, пречесен. Бог нека Ве благослови и
опсипе со дарбите Негови!
(Затемнување)

тоа доколку ние не ја прашаме! Да биде послушна, како што
се заветуваше, за да не согреши никогаш!
ЕКСЕМ
Па таа и не согреши. Гласот ў се јавува упорно.
ПЕРИЕР
Во тоа е и проблемот: ова станува спектакуларно. Знаев
дека ќе ме послуша и нема да мисли. Но се плашев да не ў
се јави повторно, како што и се случи!
ЕКСЕМ
Јас, пречесен, знам дека Господинот ја подигнал таа
калуѓерка до виш степен на молитва; можеби и немало
екстаза како таква, но сосема е сигурно дека е достигнат
степен кој ў претходи на екстазата. Таа состојба на екстаза
би можела да биде достигната многу брзо, бидејќи нејзиното
соединување со Господинот е толку трајно, толку длабоко
и силно...
ПЕРИЕР
Имам впечаток дека цело време сте на нејзина страна.
Знаете ли што зборувате? Вие говорите дека кај неа е поми54

15.10.2010

Телоп: На 12 април 1948 година Папата Пие Дванаесетти
ў дозволува на Сестра Тереза да живее како независна калуѓерка.
Веќе следниот ден таа излегува меѓу сиромашните, облечена
во скромно сари и сандали. Создавањето на Здружението на
Мисионерките на љубовта со седиште во Калкута е формално
одобрено подоцна, на 7 октомври 1950 година.
Сцена 6: „Да имаш за да немаш“
(Мајка Тереза, сега во нејзината специфична облека
(сари, крст на рамото) се моли во својата скромна одаја. На
вратата се појавува раскошно облечена девојка, Индијка.
Мајка Тереза не се свртува; само го чувствува нејзиното
присуство)
ТЕРЕЗА
Која си?
ДЕВОЈКАТА
Судбхасини Дас. Бенгалка. Ви бев ученичка во училиштето Света Марија. Колку убаво ни предававте географија
и богољубие!
ТЕРЕЗА
Во кој оддел беше? За сиромашни или за богати?
ДЕВОЈКАТА
(Засрамено)
За богати.
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ТЕРЕЗА
Што бараш?
ДЕВОЈКАТА
Светлина.
(Тереза се свртува кон неа. Ја гледа)
ТЕРЕЗА
Од сиот тој накит не можеш да ја видиш светлината?
ДЕВОЈКАТА
(Покажувајќи на златните алки)
Студена е оваа светлина, мајко, како месечевата. Не
топли. Јас ја барам светлината на Сонцето. Светлина што
топли, а не само што свети.
ТЕРЕЗА
На погрешно место си.
ДЕВОЈКАТА
Не сум. Слушнав дека им помагате на сиромашните и
на оние кои умираат по улиците од лепра и глад. Цела Калкута
зборува за вас, белата Индијка. Стотици луѓе ви се благодарни
за тоа што им ги чистите раните од црви и ги храните. Децата

го извикуваат во радост вашето име по улиците и ве викаат
Ма! Мајка! Мајко, дојдов да ви се придружам.
ТЕРЕЗА
Покажи ми ги дланките.
(Девојката ги покажува. Беспрекорно се мазни)
ТЕРЕЗА
Погледни ги моите.
(Ги покажува. Разранети се.)
ДЕВОЈКАТА
(Повлекувајќи ги дланките и криејќи ги зад грб)
Да се срамам од тоа што имам? Имам, но дојдов за да
немам.
(Девојката вади златник и го става во дланката на
Мајка Тереза)
ДЕВОЈКАТА
Еве. Купете леб за сиромашните.
ТЕРЕЗА
Земи го назад. Последен ти е.
ДЕВОЈКАТА
(Двосмислено)
Од каде знаете?
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овде.

ТЕРЕЗА
Не знам, верувам. Да имаше повеќе, немаше да дојдеш
ДЕВОЈКАТА
Ќе дојдев.

ТЕРЕЗА
(Построго)
Оди си. Пренежна си за тоа што го посакуваш! И уште
не знаеш дали го сакаш!
(Девојката, повредена, се расплакува. Се врти и истрчува.
Солзи во очите на Мајка Тереза)
МАЈКА ТЕРЕЗА
Прости ми, Боже. Но и ти ме сакаш сурово, затоа што
љубовта кон тебе не смее да ги скрши нежните, туку да ги
подига во сила и страдање. Ако навистина е твоја, ќе дојде.
Ќе истрпи за да те сака. Ќе се врати, оти ти даде тебе сё (ја
отвора дланката и го гледа златникот). Ако не лаже и ако
нема уште златници во џебовите.
(Затемнување)
Сцена 7: „Да немаш за да имаш“
(На сцената скрин: тече филм. Улица во Калкута:
сиромаштија, картони, питачи. Пред платното, на колена
седи жена која ја пере сопствената кошула на раце, во баричка
со кал. Мајка Тереза влегува на сцената и застанува шокирана.
Жената ја крева главата. Тоа е девојката од претходната
сцена, Судбхасини Дас.)
ТЕРЕЗА
Што правиш?!
ДЕВОЈКАТА
Ги огрубувам рацете.
ТЕРЕЗА
Од кога седиш овде?!
ДЕВОЈКАТА
Од оној ден кога ме избркавте!
ТЕРЕЗА
Не те избркав, дете! Само сакав...
ДЕВОЈКАТА
Да проверите дали имам уште златници во џебовите?
Е па, имав. Ве лажев кога реков дека ми е последен. Но потоа
ги раздадов сите!
ТЕРЕЗА
Гола си.
ДЕВОЈКАТА
Си ја перам кошулата.
ТЕРЕЗА
Со кал?!
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ДЕВОЈКАТА
Калта на сиромашните а чесните е почиста од сапунот
на богатите а нечесните.
ТЕРЕЗА
Стани.
ДЕВОЈКАТА
Не сакам. Ќе седам овде и ќе умрам ако треба, ама дома
не се враќам.
ТЕРЕЗА
Зошто, чедо?
ДЕВОЈКАТА
Мојот дом, домот на мојот татко се возвиши во слава
невидена овде, во Калкута. Живеевме во свила, злато и ванила.
Но татко ми, иако првенец на градот, се разболе од лепра.
Никој не смееше да знае. Го избркавме од дома, оти мајка ми
сакаше да ме омажи и мене и сестра ми. Измисливме дека е
на пат и дека загинал од арамии. А тој, таткото мој, талка по
шуми и гори, по долини и планини, отфрлен од сите. И ја
трпи казната, и си го носи својот крст, како што вие нё учевте
за Вашиот бог; ја трпи казната за само ние, неговите деца,
да бидеме среќни. Овде сите бегаат од семејствата на оние
кои се лепрозни. Никој не гледа дека Тој, Отецот наш и Синот
негов, ни се јавуваат од нивните разранети лица и дека преку
нив Он повторно ги страда нашите гревови, земајќи ни ги.
ТЕРЕЗА
Судбхасини, дали си сигурна дека можеш да го издржиш
сето ова? Ова бара душевна и физичка сила. Ти остави богат
дом, во раскош и сјај...
ДЕВОЈКАТА
И вие оставивте, мајко. Оставивте можеби и повеќе.
Оставивте мајка, сестра и брат. Јас оставив злато и сребро.
Кој остави повеќе? Љубовта кон мајката е потопла од љубовта
кон златото, кое е студено. Сфатив: за да имаш сё, треба
ништо да немаш!
(Мајка Тереза ја става својата рака на нејзината глава)
ТЕРЕЗА
Господ нека те благослови, чедо мое. Ако сакаш да
одиш со Него, знај дека треба да одиш зад Него, ни со Него
ни пред Него. Ако одиш пред него, ќе бидеш во мрак; ако
одиш со него ќе бидеш повторно во мрак, оти ќе се ослепиш
од светлина. Стави ги тогаш своите дланки во неговите (ў
ги пружа своите раце, а девојката ги става дланките во
нејзините), и оди зад него, никогаш не вади ја својата дланка
од неговата, за да те води низ темнината!
ДЕВОЈКАТА
Благодарам, Ма.
ТЕРЕЗА
И бидејќи си прва, биди му и со името прва на Агнецот:
биди сестра Агнес!

(Сестра Агнес ў ја бакнува раката во радост; Мајка Тереза
ја оттргнува раката. Ја крева и потоа двете заминуваат)
ТЕЛОП: По една година, Редот на Мајка Тереза веќе
брои 12 сестри. По неколку години нивниот број нараснува
на стотици. Се придружуваат Индијки, Европејки, Американки
и други, кои од сите страни на светот доаѓаат да му се предадат на Неговото дело, кое го покрена светицата од Скопје
и Калкута.
Сцена 8: Куќата на оние кои умираат
(Мајка Тереза клечи на колена во одајата на Куќата
на оние кои умираат. Во раце држи завиено четиригодишно
дете и го ниша. Му пее некаква тажна песна. Околу неа, во
бели чаршафи, на носилки, тела. Влегува сестра Агнеса)
АГНЕСА
Мајко! Доаѓа еден човек, големец!
(Влегува Индус, лошо расположен, бесен)
ИНДУСОТ
Не знам која сте, не знам од каде сте, не знам што
правите овде. Но знам дека сте направиле некаква куќа за
болните среде нашето верско светилиште! Ова е Калигхат,
свето место на Индусите! Собирајте си ги работите и да ве
нема од овде! Како се осмелувате да отворате католички
храм овде? Ова е храмот на божицата Кали!
АГНЕСА
(Кон Индусот)
Ве молам, контролирајте се!
ТЕРЕЗА
Смртта не е католичка привилегија, добар човеку.
(Тој ја гледа во чудо)
ТЕРЕЗА
Ниту бедата, ниту болеста.
ИНДУСОТ
Што сакате да кажете?
ТЕРЕЗА
Ова дете е Индус, не е католик. Вчера го зедовме од
улица. Му дадовме парче леб. Не јадеше. Кога го прашав
зошто, тоа рече...
ИНДУСОТ
(Веќе поблаго)
Што рече?
ТЕРЕЗА
Рече... не јадам, затоа што се плашам. Ако го изедам
лебот... се плашам дека ќе останам повторно...
ИНДУСОТ
Што?
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МАЈКА ТЕРЕЗА
Гладен.
ИНДУСОТ
Вие ги храните нашите деца?
МАЈКА ТЕРЕЗА
Колку што имаме.
ИНДУСОТ
Не преправајте се! Немате ништо!
(Во бес ги врти одопаку вреќите и ќуповите со брашно
кои се празни.)
ИНДУСОТ
Со што ги храните? Со ова?! Со воздух?!
МАЈКА ТЕРЕЗА
Ги храниме со збор и љубов. Умираат со среќна смрт.
Чувствувате ли во воздухот нешто?
ИНДУСОТ
(Иронично)
Неподнослива смрдеа.

ТЕРЕЗА
Е па, и мојот католички Бог го прави истото.
ИНДУСОТ
(Иронично, покажувајќи кон празните ќупови и
вреќи.)
Гледам.
ТЕРЕЗА
Не верувате. За еден миг тие ќупови ќе бидат полни!
ИНДУСОТ
Да видам!
ТЕРЕЗА
Треба светлина за да видите. Еве: колку пари давате за
тој парфем?
ИНДУСОТ
Што е тоа важно?
ТЕРЕЗА
Илјада рупии?

ИНДУСОТ
МАЈКА ТЕРЕЗА
(Бесно)
Тоа е љубов. Да се издржи таа неподнослива смрдеа.
Илјада и двесте.
Овие луѓе овде ви го даваат сето она што го имаат: а имаат
ТЕРЕЗА
само смрдеа. Но ви ја даваат.
Е па, купете малку смрдеа од овие бедници. Определете
(Пауза. Ноздринките на Мајка Тереза се шират, како
ја сами цената.
да мириса нешто)
(Индусот е збунет. Гледа во Мајка Тереза изненадено.
Таа станува, ў го подава телото на детето на мајка Агнеса.
МАЈКА ТЕРЕЗА
Таа го прифаќа)
Мирисате на убав парфем. Од каде ви е?
(Индусот е збунет)
ТЕРЕЗА
(Кон Агнеса)
ИНДУСОТ
Дај им го на погребниците. Напиши име на еден лист
Од продавница, од каде би бил.
хартија: „Детето што се плашеше дека ќе биде гладно ако
ТЕРЕЗА
јаде леб“. Стави и адреса: „Дете, Улица Конвент“.
Таму ви бараат пари за парфем?
ИНДУСОТ
ИНДУСОТ
Мртво е?! И вие му пеевте?!
Се разбира.
ТЕРЕЗА
ТЕРЕЗА
Беше живо. И гладно.
И вие им давате?
(Индусот почнува да плаче. Плачот му се претвора во
ИНДУСОТ
липање. Сестра Агнес го изнесува мртвото тело на детето.
(Кон Агнеса)
Индусот ги вади сите пари од џебовите и ги става во празШто е со женава? Токму ли е?
ните ќупови)
(Сестра Агнеса се готви да одговори, Мајка Тереза ја
ТЕРЕЗА
стишува со кревање на раката)
Ете го чудото. Задоцни, ама ете го.
ТЕРЕЗА
ИНДУСОТ
Верувате во чуда? Верувате дека вашата божица Кали
Мајко! Јас не знам која сте, не знам од каде сте, но знам
може да наполни празни ќупови со жито?
што правите во храмот на божицата Кали. И знам дека Вашиот
ИНДУСОТ
бог ў е брат на мојата божица! Останете овде колку сакате!
Се разбира дека верувам.
(Ги брише солзите, излегува.)
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Телоп: Посебна грижа Мајка Тереза посветувала на оние
кои умирале оставени и напуштени по улиците на Калкута.
Една од статистиките вели дека само во 1991 во таквите „Куќи
на смртта“ биле примени 177 лица, од кои 106 биле излекувани,
само 35 умреле, а другите останале да се борат со смртта.
Високиот процент на преживеаните кажува дека тие куќи биле
куќи на животот, а не на смртта. Мајка Тереза, при посетата
на Папата Павле VI на Бомбај, во 1964 година, добила од него на
дар лимузина „Линколн континентал“, лимузина која со специјален
авион била донесена за таа негова посета. Тој бил трогнат од
она што го видел во „Куќата на оние кои умираат“ во Бомбај,
па ў ја подарил лимузината. Се разбира, таа ја продала за да
изгради нови домови за оние кои умираат или се болни.
Сцена 9: „Малечка, води ме кај сиромавите“
(Мајка Тереза е свртена кон публиката. Пред публиката
огромно распетие, свртено кон Мајка Тереза; публиката го
гледа грбот на Распнатиот и гледа како Тереза гледа во распетието и плаче. Таа ги глуми и двата гласа: оној на Господ
и нејзиниот.)
МАЈКА ТЕРЕЗА
ГЛАСОТ ГОСПОДОВ: Малечка, дај ми ги душите, дај
ми ги душите на кутрите дечиња од улицата. Кога само би
знаела колку тоа боли – да ги гледаш тие кутри деца извал-

кани од грев. Копнеам по нивната чиста љубов. Малечка
моја, дојди, дојди. Носи ме во дупките на сиромашните.
Дојди, биди моја светлина. Сам не можам да одам; не ме
познаваат, па затоа и не ме љубат. Ти дојди, појди меѓу нив,
поведи ме со тебе меѓу нив. Колку копнеам да влезам во
нивните дупки – во нивните мрачни, несреќни домови.
Дојди, биди жртва за нив. Во твојата жртва – во твојата
љубов за мене – тие ќе ме видат, ќе ме возљубат.
Се плашиш. Колку ме боли твојот страв. Не бој се. Јас
од тебе барам да го сториш тоа за мене. Не бој се – дури и
целиот свет да е против тебе, дури и да ти се смеат, а твоите
сестри и поглаварите да те презираат, не бој се – јас сум во
тебе, со тебе, за тебе. Никогаш нема да те напуштам, ако
бидеш послушна.
ГЛАСОТ НА МАЈКА ТЕРЕЗА: И видов огромно собрание човечко, многуљудие, од луѓе секакви, сиромашни многу,
а и децата беа со нив. И на сите рацете им беа подадени кон
мене, која стоев крај нив. И довикуваа: „Дојди, дојди спаси
нё, поведи нё кај Исус“. И клечев близу Мајката Божја, која
беше свртена кон нив. И не ў го видов образот, лицето
нејзино, но ја слушав како говори: „Згрижи ги, тие се мои.
Поведи ги при Исус и Исуса одведи го при нив. Не бој се.
Исус и јас ќе бидеме со тебе и со твоите дечиња“.
И повторно тоа огромно собрание, многуљудие: со
темнина беа покриени. Но сепак им ги гледав лицата. И
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ВАН ЕКСЕМ
Не можам да разберам. Та веќе броите стотици верни
сестри. Им помагате на сиромашните, отворивте дури и
Куќа за оние кои умираат сами и напуштени. Отворивте и
прифатилиште за лепрозните, цел Град на мирот. Ги учите
децата, ги храните гладните. Во што е проблемот?

срце.

ТЕРЕЗА
Да, но моето срце е во темнина. Го нема Него во моето
ВАН ЕКСЕМ
(Се прекрстува)

ТЕРЕЗА
Го чувствувам неговото отсуство. Неговото отсуство
е присутно во моето срце, пречесен.
ВАН ЕКСЕМ
(По кратко размислување)
Тоа не е ништо ново, сестро. Се чини дека Бог се крие
привремено. Таа темна ноќ ја познаваат сите учители на
духовниот живот. Сигурен знак за Божјата скриена присутност во таа темнина е жедта за Бог, копнежот за макар еден
зрак од Неговата свтлина. Никој не може да копнее по Бога
ако тој веќе не е присутен во срцето на тој некој. Сетете се
на Иван од Крстот: и тој помина низ таква ужасна ноќ!
ТЕРЕЗА
Пречесен, колку повеќе го сакам, толку сум помалку
сакана. Во мојата душа е ужасна темница. Толку длабок
копнеж по Бога, а несакана од него, отфрлена, празна, без
верба, без љубов, без жар. Внатрешната бол е толку голема
– што всушност ништо и не чувствувам, наспроти сета
Спасителот на крст. И Богородица блиску до крстот, а јас, популарност кај луѓето. Во моето срце нема вера, нема љубов,
како дете, пред неа. Нејзината лева рака беше на моето лево нема сигурност, а толку многу болка, болка и копнеж по
рамо, а со десната ја држеше мојата десна рака. И двете отсутното. Се молам со зборови наместо со срце, и од ниеден
свртени кон Крстот. А Богочовекот, Агнецот рече: „Јас те збор не ја вадам веќе духовната сладост како на почетокот,
замолив. Тие те замолија, и таа, мајката моја, те замоли. Зарем кога ме одбра за негово орудие, за неговото дело.
ќе одбиеш да го учиниш тоа за мене, да ги згрижиш, да ги
ВАН ЕКСЕМ
доведеш при Мене?“
Колку трае ова?
(Од Крстот слегува, на огромно изненадување, Питачот.
ТЕРЕЗА
Тој бил прикован на крстот.Заминува крај Мајка Тереза.Таа воопшВеќе десетта година. И станува сё пострашно.
то не го забележува. Погледот ў е прикован за публиката.)
ВАН ЕКСЕМ
Но... Сите околу вас велат дека го зрачите Бога!
Сцена 10: Светица во темнина
ТЕРЕЗА
Никој не знае за ова, пречесен. Кога само би знаеле
ТЕРЕЗА
дека ги мамам! Каква измамничка сум! Сите околу мене се
Сакам да се исповедам.
среќни од мене, а јас сум празна!
ВАН ЕКСЕМ
ВАН ЕКСЕМ
Слушам, сестро Тереза.
Не го слушате веќе оној глас?
ТЕРЕЗА
ТЕРЕЗА
Неговото дело напредува од ден на ден, но јас сум Не. Тој молчи. Понекогаш мислам дека е тука, ама молчи.
несреќна, оче. Длабоко несреќна.
Понекогаш мислам дека си заминал засекогаш. Па сепак,
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знае одеднаш да си поигра со мене; еве, вчера, кондуктерот во возот одеднаш ми наплати само третина од картата. Си помислив: „Значи, тука си, сепак ме разгалуваш! А
не ми се јавуваш. Зошто?“
ВАН ЕКСЕМ
Мислам дека треба да одморите малку. По дваесет часа
сте на нозе. Спиете само четири, некогаш ни толку.
ТЕРЕЗА
Како да спие срце што љуби, пречесен? Љуби некого
кој го отфрлил. Јас сум студен, сув камен.
ВАН ЕКСЕМ
Сё додека сте жедна, тој е со вас. Жедта е повеќе од
недостиг на вода! Каменот не чувствува жед, и затоа не
велете дека сте камен! И на крајот од краиштата: кој знае
повеќе за живата вода – оној кој секој ден, без да размислува, ја пие од чешма, или некој од жед изморен патник
во пустина кој бара извор? Јас ве убедувам дека Исус е во
вас.
ТЕРЕЗА
Но зошто тогаш гледам само мрак во мојата душа?
ВАН ЕКСЕМ
Затоа што сте заслепена. Тој е толку блиску до вас... со
неговата светлина... Постојат два вида слепило, сестро.
Едното е од премалку, а другото од премногу светлина...
ТЕРЕЗА
Сакате да кажете дека јас не го гледам од премногу
светлина? Дека сум била дрска и брза и сум му се доближила
повеќе одошто треба?
ВАН ЕКСЕМ
Не. Тој дојде преблиску до вас со својот сјај и затоа сте
во темнина. Само ние околу гледаме какво раскошно светло
сте за сите!
ТЕРЕЗА
Но јас сум тогаш светло што однатре е темно.

бидам целосно празна, Тој сепак ќе дојде. Оти кажано е: ќе
дојде оној кој ќе го наполни она што го испразнил.
ВАН ЕКСЕМ
Вака е подобро. Вака ве сакам. Не потклекнувајте во
верата. Оти оние што се повисоко во верата, кога паѓаат,
паѓаат од високо. И падот е поболен, одошто кај оние што
се ниско. Тие и не забележуваат дека паднале во верата.
ТЕРЕЗА
Значи, тој е тука?
ВАН ЕКСЕМ
Раскажете ми за вчера, и ќе видите. Што се случи
вчера?
ТЕРЕЗА
Собравме од улица двајца старци. Црви ги јадеа, онака
живи. На лицето им се гледаше агонијата на Крстот, неговото
страдање. Им ги исчистивме раните и ги сместивме во Куќата
на оние кои умираат сами. Едниот од нив побара цигара, и
колку убаво од Господ – во мојата чанта се најдоа две
пакетчиња најдобри цигари! Тоа утро ми ги даде на улица
еден богаташ. Бог мислел на желбата на тој старец.
ВАН ЕКСЕМ
Ете, гледате! Тој е тука.
ТЕРЕЗА
Но јас треба уште да се испразнам! Со љубов и радост
ќе ја бакнувам раката што ме бие. Оти дури и Бог не може
да стори ништо за некој кој е веќе полн. Морате да бидете
целосно празен за да Му дозволите да влезе и да прави што
сака. Тоа е најубавата страна на Бога, зарем не? Семожен е,
а сепак, никому не му се наметнува.
ВАН ЕКСЕМ
Мајко, одете. Светот ве вика, не Калкута.
ТЕРЕЗА
Не ви верувам.

ВАН ЕКСЕМ
На секој кој на други им дава светлина му се чини дека
е во темно, сестро.
ТЕРЕЗА
Тогаш којзнае колку му е нему темно!... Да не е сепак
нешто друго, пречесен?
ВАН ЕКСЕМ
Што?
ТЕРЕЗА
Се плашам дека сите овие години сум била преполна
самата со себе, штом на Господ му требало толку многу време
да ме испразни од моето јас, да ја исцеди од мене и последната
капка од тоа грешно „јас“. Се надевам дека еден ден, кога ќе
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ВАН ЕКСЕМ
Добро, тогаш. Оче Пикачи, излезете.
(Излегува еден свештеник)
ВАН ЕКСЕМ
Кажете ў... Кажи ў...
ОТЕЦ ПИКАЧИ
На Цветници седев во капелата на нашата матична
куќа. Тивко ја молев утринската од Часословот, кога во
главата ми се јави мисла: како некој да ми говори, ама не го
слушав тоа со уши. Сепак, мислата стануваше сё појасна:
„Кажи ў на Мајка Тереза: жеден сум“. Си помислив: „Колку
необичен прекин во молитвата“. Неколку минути подоцна,
повторно во мислите слушнав: „Кажи ў на мајка Тереза:
жеден сум“. Повторно си помислив дека тоа е ужасно чудно.
Потоа го кренав погледот кон големото распетие на ѕидот
и во себе реков: „Мене ми се обраќаш?“ И повторно зачув:
„Кажи ў на мајка Тереза: жеден сум“. Никогаш порано не
сум имал видение.
ТЕРЕЗА
Што рече друго?
ОТЕЦ ПИКАЧИ
Ништо. Тоа беше сё што слушнав.
ТЕРЕЗА
Што сакал со тоа да каже?
ОТЕЦ ПИКАЧИ
Не знам. Јас сум само гласник. Отец Пикачи.
Сцена 11: „Ова ли е твојот одговор, Боже мој“
(Молитва во темнина. Тереза се моли. На крстот него
го нема)
ТЕРЕЗА
Те нема, и вечерва те нема, единствен мој! Те барам
насекаде: во секавицата во облаците, во првата капка дожд,
во шепотот на ветрот, во слабиот чекор на мравите, во
последниот здив на оние кои умираат напуштени и отфрлени,
во лицето на гладните, насекаде, насекаде те барам, љубен
мој, но тебе те нема.
А ти ми се јавуваш преку други, преку Отец Пикачи.
Мој единствен Исусе, од детство ме повика и ме држеше
за рака, а сега, кога двајцата одиме по ист пат – сега, Исусе,
ме отфрлаш, го одвраќаш лицето свое од мене како да сум
најбедната и најнедостојна. Не ме сакаш или не постоиш?
(Почнува да плаче со нем плач) Прости ми ја оваа хула, мил
мој! Прости ми ја! Па кога не би постоел, за кого тогаш би
плачела? Господине, Боже мој, која сум јас да ме напуштиш?
Бев чедо на твојата љубов, а сега сум најомразената – чедо
што си го отфрлил како несакано, нељубено. Те викам, те
довикувам, мој Боже, но ти не се јавуваш. Темнината е толку
темна, а јас сум сама. Каде си, Боже? Ми подари знак на
твојата љубов, пред да почне делото, ме возљуби и потем
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ме отфрли. Зошто ме остави кога најмногу ми требаш?
Сакаше да ја втиснеш Својата мака во срцево мое, и јас
прифатив – но ова ли е твојот одговор?
Па сепак, темнината и празнината не се толку болни
колку што е силен копнежот по Тебе. Боже мој, ако ова ти
донесува слава, ако од ова добиваш макар и капка радост
што ти ја гасне жедта за душите, ако моето страдање ти ја
гаси жедта, тогаш еве ме, Господине: со радост и ревност го
прифаќам сето ова, оваа темнина и оваа бол до крајот на
животот, и со насмевка ќе трпам и ќе му се насмевнувам на
Твоето скриено Лице, засекогаш! Втисни ги во мојата душа
страдањата на Своето Срце. Не грижи се за мојата бол. Твојата
среќа е сё што посакувам. Ќе ти ја гасам твојата жед со секоја
капка крв, со последната капка крв од моето тело.
Ќе ја возљубам и оваа темнина, оти е твоја. Ако мојата
темнина е светлина за некоја душа, а посебно за Тебе – тогаш
твоја сум. Прифаќам, со насмевка, сё што ќе ми дадеш и ти
давам сё што сакаш да ми земеш! И оваа темнина, во која
од мене бараш да бидам – светица на темнината!
Само едно, само едно те молам, мој Исусе: те молам,
немој да се трудиш наскоро да ми се вратиш. Сакам да те
чекам долго, да страдам. Ќе те чекам цела вечност, ако и тоа
не е малку за мојата љубов кон тебе, единствен, мил мој. Јас,
твојата малечка, твоето големо ништо.
(Станува)
Телоп: Од 1983 година, здравјето на Мајка Тереза
постојано и брзо се влошува. И покрај тоа, таа ги посетува
сите свои куќи во над 70 земји од светот. Во Рим паѓа и ја
крши ногата; уште во 1973 година претрпува и срцев удар.
Но сето тоа не ја спречува да го продолжи Неговото дело. Во
1983 преживува тежок инфаркт.
Сцена 12: Питачот го враќа денарот
(Мајка Тереза оди по улиците на Калкута. Се држи за
срцето. Одеднаш, паѓа. Доживува инфаркт. Нема никој околу
неа. Одеднаш, крај неа се наоѓа Питачот. Клекнува до неа,
ја гали по косата.)
ПИТАЧОТ
Диши. Диши. Зарем нема да го сториш тоа за мене?
(Таа полека се исправа)
ТЕРЕЗА
Ти?! Знаев дека си тука некаде!
ПИТАЧОТ
Ме познавате?
ТЕРЕЗА
Ти си Он.
ПИТАЧОТ
Мислам дека не се сеќавате. Еднаш ми помогнавте.
Бев гладен, и жеден, и гол, ме зедовте во вашиот дом, ме
нахранивте, ми ја изгаснавте жедта и ме облековте. Но не
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верував дека ќе ме запомните. Којзнае колку како мене
поминале низ вашите милосрдни раце и низ вашето срце!
ТЕРЕЗА
Тој глас! Ти го помнам гласот. Како дојде од Скопје овде?
ПИТАЧОТ
Од каде, мајко?
ТЕРЕЗА
Покажи ми ги рацете.
(Питачот ги пружа рацете)
ТЕРЕЗА
Немаш веќе лузни.
ПИТАЧОТ
(Збунето)
Немам. Ми ги исчистивте раните тогаш и ми зараснаа.
(Питачот ја крева главата)
ПИТАЧОТ
Такси!!!
(Се слуша звук на автомобил кој застанува.
Питачот ја крева Мајка Тереза)
ПИТАЧОТ
Ајде, Мајко. Качете се во таксиво.
ТЕРЕЗА
Немам пари.
(Питачот вади еден златник. И го става во раката)

ПИТАЧОТ
Еве. Кој ставил во раката на питачот, тој во благајна
Христова ставил.
(Златникот пропаѓа низ раката на Мајка Тереза. Таа
е вчудовидена. Ја крева дланката: на неа има рана).
ПИТАЧОТ
Паднавте на раката; имате цела дупка од каменот!
(Питачот се насмевнува мистериозно, со многу љубов.
Таа шокирана гледа во него, потоа во својата рака. Силна ангелска
музика. Питачот се свртува и со трчање исчезнува.)
Сцена 13: Писмото на смртта
(Мајка Тереза лежи на кревет. Крај неа сестра Агнес.
И дава чаша вода. Потоа вади писмо)
АГНЕСА
Две има. Едно е од мајка ви.
ТЕРЕЗА
Од мама?
АГНЕСА
Првпат рековте мама. Првпат откако сум со Вас, мајко.
ТЕРЕЗА
Што вели?
АГНЕСА
Да ви читам?
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ТЕРЕЗА
Не. Говори ми. Го имаш нејзиниот глас.

ѕвезда на небото; ќе слегувам да ви носам светлина овде, на
земјата.
(Во тој миг снемува струја. Сите се во чудо)

АГНЕСА
Ќерко моја, дури сега, по 11 години, слушнав дека си
ЛЕКАРОТ 1
жива и здрава. Во 1948 слушнав дека си го напуштила Лорето.
Што е ова?
Сестра ти е добро, работи како спикерка во Албанското
ЛЕКАРОТ 2
државно радио. Брат ти Лазар е во Палермо, на Сицилија.
(Гледајќи од прозорецот)
Спаси жива глава откако падна режимот на кралот. Јас дури
Снема струја. Цела Калкута е во темнина.
сега слушнав за твоите Мисионерки. Не знаеш колку се
АГНЕСА
радувам! Ме послуша, чедо мое: ги стави своите дланки во
Но овде никогаш не снемало струја. Откако сум овде,
Неговите и не ги извади! Само ти оди, мајка гледа кон смртта,
кон таа врата што води дома, кај Него, кај нашиот Господ. ова е првпат!
Ќе те чекам таму, чедо мое, оти не те видов од мигот кога
ЛЕКАРОТ 1
ти, побрза од вресокот на локомотивата, го напушти оној
Имате ли генератор?
перон во Загреб! Ако си жива, погледни во месечината. И
АГНЕСА
јас ќе гледам, секоја ноќ. Белким ќе го видам твојот поглед,
Два. Ги купивме за секој случај, за апаративе.
колку да знам дека си жива!
(Мајка Тереза гледа во таванот со солзи на очите)
ТЕРЕЗА
(Одвај чујно)
ТЕРЕЗА
Не мачете се. Ова не е обична темнина. Ова е онаа моја
А другото? Од кого е?
и Негова темнина. Тој доаѓа да ме земе во онаа темнина. Но
АГНЕСА
сигурно е среќен: сиромашните, меѓу кои и јас, влегуваат во
Од отец Ван Ексем.
небото од сите страни... Небото е преполно со луѓе од сиромашните квартови. Исус мора да е многу радосен што тие
ТЕРЕЗА
илјадници му доаѓаат од Калкута со љубов.
Читај.
(Ја свртува главата настрана, ја спушта раката.
АГНЕСА
Испушта душа)
Драга Мајко, утре наутро ќе служам миса, со желба:
ЛЕКАРОТ 1
прво, да не морате да одите на операција; второ, да ја отвоСестро Агнеса, вклучете го генераторот! Ни треба за
рите куќата во Кина до седми октомври; трето: Господ да
ме земе мене, а не Вас, ако тоа биде и негова волја. Негова реанимација!
(Сестрата истрчува. Лекарите се обидуваат да ја
волја, а не моја.
(Ангелска музика. Затемнување и телоп во темнината: реанимираат со масажа на срцето. По некое време влегува
Отец Ван Ексем почина четири дена подоцна, по Божја сестра Агнеса, столчена)
волја. Мајка Тереза продолжи со својата мисија сё до
ЛЕКАРОТ 2
нејзината смрт, во 1997 година.)2
И? Вклучете ги!
АГНЕСА
Сцена 14: Светицата на темнината се враќа дома
И двата откажаа. Првин едниот, потоа и другиот!
(Кревет со многу кардио и пулмолошки апарати. На
него, одвај дишејќи, лежи Мајка Тереза. Околу неа Агнеса. Вториот експлодира!
(Лекарите полека се оддалечуваат од креветот. Немо
Уште двајца лекари.)
гледаат во безживотното тело на Мајката. Во тој миг се
вклучува струјата. Се слуша само едноличниот, монотон звук
АГНЕСА
Мајко, не напуштајте нё. Не можеме да живееме без Вас. на кардиографот. Бавно затемнување во кое останува само,
под еден рефлектор, телото на Светицата на темнината)
ТЕРЕЗА
Не грижи се, Мајка за вас ќе може да стори многу
повеќе кога ќе биде на небото. Дома, кај Него. Нема да бидам
КРАЈ
2

И овде, во интерес на драматургијата, не се почитувани биографските податоци.
Моментот кога отец Ван Ексем умира е далеку подоцна од моментот кога Мајка
Тереза добива писмо од мајка ў. Но, точно е дека мајка ў нема за неа податоци
цели 11, а можеби и 12 години!

64

15.10.2010

