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ВРВОВИ

Матеја Матевски

ДОЖДОВИ

1. Страв

Пристигаат троми пристигаат уморените 
коњи на просторот

тој далечен и наслутен шум на заборавениот 
говор

Тропаат беспрекин сами пред затворените 
прозорци

изгубено тропаат со нозете тапи без поткови
ти земјо по тебе лизгава и масна земјо мирна
тропаат темно измешани

Каде пред оваа маса пред овој памучен
хоризонт без линии
пред ова темно месо на земјата и ноќта
измешано длабоко месо и густо наеднаш
поплава на очите и на просторите смрт

Каде о каде ти јас ти море шумно и бескрајно
ти монотоно
поле хоризонтално уморено
желно за исправено ветровито разведрување
Каде о каде
ти тесто густо на дождот и земјата
човеку јас
камену во рацете и во очите кал

2. Песна

Од каде о каде доаѓаш ти позната незаборавна
песно ти дете безнадежно ти наивно
стрело од тревите и птицо на калта
сува и бескрајна врвицо низ дождот
врвицо сребрена игрива камењарко
каде ме водиш

Секогаш наслутена во водите и мракот
ти гриво блага гриво груба
нерамнодушно смела
секогаш жилаво месо на земјата и ноќта
гриво остра сабјо немирна на виделото 
по сребрената врвица на просторот
како зрак и како светкавица

Па однеси ме па однеси ме велам ти детство
однеси ме ти песно старост вечна и незаборавна
ти најголема илузијо без метафора

прозору неспретно отворен грубо длабок
за сите бои на вечноста

Однеси ме низ овој дожд ти врвицо
за да ме вратиш блага во овој пристан мал
во ова нежно седало на сонот

3. Коњи

Пристигаат троми пристигаат уморените коњи 
на просторот

(дождови бледи беспатни и неми)
пред јаслите на моите дланови на прозорот

Храно велам хранете се испотени
и влажни од топлата пареа што се цеди
од колковите на ноќта

Игриво зањискајте да вриснеш
скокни ти птицо со заборавените крилја
козјонога танчарко кобило преуморена
преку овој прозорец да скокнеме
заедно и во него пак
и секогаш без запирање
по сенестата ведрина на просторот. 

Матеја Матевски: добитник на златниот венец на сВП за 2011
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ПРИЗМА

Данило Коцевски

МОРИс БлАншО  
И есенцИјАлнАтА 
ОсАМенОст
Осамен и изделен од светот. Свиткан како во 

кожурец пријатно заштитен од надворешноста. 
Надворешност која треба да се обликува и да се пре-
обликува, да се приспособува на нашите намери, да се 
толкува и да се подобрувa, гледајќи низ проѕирката на 
кожурецот пријатно стуткан во темнината. Во темни-
ната на осаменоста која нё заштитува. Тоа е осаменост 
на ниво на светот. Друга e осаменостa на делото. 
Есенцијалната осаменост. Делото е битие, она што 
постои, и ништо повеќе. Тоа не може да биде ни помал-
ку ни повеќе од сопственото битисување, од тоа да се 
биде (être). Таа осаменост се изразува само преку зборот 
да се биде, збор кој јазикот го засолнува, дисимулирајќи 
го. Но јазикот знае и да го разоткрие, да го направи 
видлив и да придонесе на тој начин – за неговото 
исчезнување во празната тишина на делото! 

Писателот не пишува дело, она што сигурно му 
при паѓа само нему се купишта од зборови наречени 
кни га. Есенцијалната осаменост на делото разнебитува, 

таа е ризична, 
би дејќи битието се 
повлекува, тоа 
недостасува (man
que de l`être), се 
дисимулира. А кога 
недостатокот на 
би тието ќе се по  ја
ви (аpparaitre), тоа 
веќе не ги означува 
недостатокот и ди 
симулацијата туку 
тоа е веќе са ма та 
дисимулација. Таа означува дека сё друго е исчезнато, и 
го бележи исчезнувањето кое се појавува. Пи сателот 
пишува книга, а тежнее да оствари дело, пре пуштајќи 
се на афирмацијата на есенцијалната осаме ност. 

Делото не е ниту завршено ниту незавршено. 
Оса меноста на делото не ја интересира неговата завр-
шеност или незавршеност. Постојан е напорот за соз
да вање, за градење дело (oeuvremenent), но тоа постојано 
останува недовршено, постојано се гради и се разгра-
дува (désoeuvrement), во еден бескраен процес. Илузорен 
е напорот делото да се доврши, да има дефинитивен 
крај. Тоа дава отпор при секој терор да биде довршено, 
се затвора во својата отсутност, имперсоналност, ано-
нимност. Писателот, одново и одново, започнува да го 
гради, живеејќи во илузија дека ќе го доврши. 

Зошто тој не би го имал правото еднаш да прекине 
со пишувањето? Зошто секој таков прекин се смета за 
мистерија? Зошто би го сметале за тајна пре ки нувањето 
на Рембо со поезијата? Дали прекинот е разо чарување 
од неможноста да се досегне совршенството? Или 
Рембоовото незадоволство и омаловажу ва њето 
(најчесто молк и некоментирање) на она што го напи-
шал е дисимулација на немоќта пред совршенството? 
Рембо бега од есенцијалната осаменост на де лото во 
осаменоста на нивото на светот: Африка, Абисинија, 
камили, пустина. Но неговото бегство се чини е един-
ствено, бидејќи з авршува самото во себе, во она од што 
се бега. Пов тор но се бега во делото, иако без зборови, 
без пишување. Осаменоста на ниво на светот и 
есенцијалната осаменост не си ги заменуваат мес тата. 
Тие стануваат едно. Дисимулација. Дисимулација која 
се појавува и исчезнува во пустината како тишина. Не 
постои повеќе книга, купишта од зборови. Таа е през
рена од авторот. Делото се прикрива на ниво на оса
меноста на светот, бидејќи тоа не постои, и на тој начин 
се негира самото себеси. Бегајќи од остварувањето на 
делото, Рембо не сакајќи го остварува во дисимулација 
на пишувањето, пишувањето како отсуство, го наоѓа во 
ризикот на пустината и тишината на нивото на осаме-
носта на светот. Веќе ништо не се објавува, не се говори, 
доаѓа до апсолутна празнина и тишина на битието (être). 

Морис Бланшо
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ПРИЗМА
Данило Коцевски

Се остварува апсолутот. Зар тоа не беше целта? Тој се 
соочил со бездната и го истрчал ризикот на делото. Тој 
е веќе означен со една лузна. Дали бегството ќе му 
помогне? Рембо ја приграбува тишината, но жестокоста 
на неговото негирање на претходно на пишаното, 
„Апсурдно, смешно, дегутатно“, само ја пот врдува 
отсутната присутност на ризикот кој, колку по веќе се 
негира толку повеќе се појавува како опасност. Рембо 
ја почувствувал сета жестокост на désoeuvrement и 
можеби потсвесно насетува дека е вечна жртва и самото 
бегство станува дисимулација која ќе го уништи. 

Есенцијалната осаменост не значи отсуство на 
ко муникација. Делото не е осамено затоа што нема 
чи тател. Напротив. Читателот ја афирмира, ја разоткри
ва и станува дел од есенцијалната осаменост. Делото 
пос тои само како еден вид интимност помеѓу оној кој 
пи шува и оној кој чита. И читателот, како и пишувачот, 
го презема ризикот на есенцијалната осаменост, недос
татокот на битието, отсуството на времето, фас ци на
ци јата. За да проследите некоја слика, изложба, за да 
слуш нете музика и да присуствувате на концерт, пот
реб на ви е дарба која однапред ја поседувате. Читањето 
не е дарба, тоа секогаш одново започнува и никогаш 
не завршува. Читањето е секогаш чин и процес, не е 
да деност однапред. Што е една книга која не е прочита
на? Таа е нешто што сё уште не е напишано. Читајќи, 
кни гата одново се пишува, но овојпат без оној кој 
пи шува, без писателот како медијатор, без авторот. И 
пи шувањето и читањето се опасни, ризични, подложни 
на непредвидливости. Тие ја афирмираат есенцијалната 
оса меност каде што се заканува фасцинацијата. Фас
ци нацијата е закана бидејќи го афирмира отсуството 
на времето. А отсуството на времето нё соочува со 

ри зикот каде што владее вечното започнување, и отсус
твото кое нема потпорна точка, нема ниту почеток 
ни ту крај.

И шетачот може да биде осамен на нивото на светот. 
Но фасцинациите на осамениот шетач зафаќаат во 
есенцијалната осаменост со сите нејзини ризици: отсус
тво на времето, дисимулацијата како отсуство на битието, 
кога шетањето станува бескрајно, непрекинато, кога се 
губат формите на реалните објекти и се мешаат, се губат 
во сликата (l`image) како фасцинација. Зашто, и шетачот 
е битие (être), она што постои – и ништо повеќе. 
Неговото шетање може да биде запис, дело, да премине 
во есенцијалната осаменост, но не мора. Виденото и 
погледот се спојуваат во едно, во сли ката, бидејќи 
фасцинацијата е поглед на осаменоста без присуство на 
реалното. Фасцинацијата е бескрај, не запирливост, бес-
конечност. И шетачот е читач, пи шувач, битие што 
единствено се отвора преку она да се биде – и ништо 
повеќе. Оној кој го допира апсолутот.

Текстот е напишан според иницијациите 
на делото: Maurice Blanchot, „L’espace littéraire“, 
„Gallimard“, 1955, dépôt légal: 1988, 2002. 

P.S. Дали станува збор за иницијации од делото 
или од книгата? Од делото. Ова е само едно читање кое 
ја афирмира есенцијалната осаменост, земајќи го врз 
себе ризикот од фасцинацијата од отсуството на вре-
мето. Тоа го презема ризикот од парцијалноста на 
читањето, неговото скитање, кое не може да се прекине, 
да се запре, бидејќи нема ниту почеток ниту крај. 

Морис Бланшо (седи, прв десно)

Морис Бланшо (1907–2003) е еден од нај-
поз натите француски писатели и теоретичари . 
Из вршил огромно влијание врз најпрочуените 
со времени имиња на тео ри јата и филозофијата 
– Жак Дерида, Мишел Фуко, Жил Делез, 
ле винас, Барт . Пишувал за делата на Ма ларме, 
Каф ка, рилке, Хелдерлин . се смета дека во 
це  ла та историја на критиката речиси и не пос-
тои толку про длабочена и богата рефлексија 
како неговата, која ос тавила толку длабоки 
траги . 
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ПРеПеВИ

Ѓорѓе Баковија (1881–1957)
(Овој препев е во спомен на Гане Тодоровски) 

Езерска

Со ноќи дождот го слушам
Ја слушам материјата в плач...
Сам сум, и мисла ме влече
Кон езерските живеалишта в лач.

И божем спијам врз мокри греди
По грбот ме плеснува бран в бег
Се стресувам в сон и ми се чини
Чунот не сум го извлекол на брег.

Историска празнина се шири.
Во истите времиња сум пак.
И сеќавам од толку дождовини
Пилоти се стрмоглавуваат в пад.

Со ноќи дождот го слушам
И се тресам и чекам ли чекам...
Сам сум, и мисла ме мачи
По езерските живеалишта пекам.

Пролетни ноти

Зеленкаста, зазеленета
Бела пупка, чиста розевина.
Сону син и азурен
Те гледам, те слушам, неуморен!

Ох, нанишани со твојта волја
Сонце, сончевино...
Телото мене ме боли
Од игрите на времето.

Врбова шупелка.
Пролетнина.
Мома крај извор приседната
Те придружува
По блеснатата ливада.

Зеленкаста, зазеленета
Бела пупка, чиста розевина.
Те гледам, те слушам, неуморна!
Сончевино сина и азурна.

Ѓорѓе Баковија (со вистинското име 
Ѓорѓе Василиу), еден од најголемите романски 
поети меѓу двете светски војни, е роден на 
17 .09 .1881 год ., во Бакау . неколку години учел 
во военото учлиште во јаш, но матурирал во 
граѓанското училиште во Бакау . Дебитирал во 
1899 год . во списанието Literatorul (Писателот) 
чиј уредник бил поетот александру Македонски . 
студирал право во јаш и Букурешт сè до 1911 
год . никогаш не се занимавал со адвокатура, 
туку работел на мали подредени позиции во 
јавната администрација; бил книжар, сметко-
водител, професор по цртеж . Дебитирал со 
збирката поезија Олово (1916), за која ја добил 
наградата на Министерството на уметностите, 
но дури во 1923 год . ги добил наградата и на 
Друштвото на романските писатели (1925) и 
Државната награда за поезија (1934) . Во 1933 
год . се преселил во главниот град . Ко му нис-
тич киот режим го исклучил од книжевниот 
жи вот . Повторно бил примен дури после 1956 
год ., кратко време пред смртта (Букурешт, 22 
мај 1957) . Други поетски книги: Жолти искри 
(1926), со вас (1930), Песни (1934), во суштина 
комедии (1936), Буржоаски строфи (1946) . 
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ПРеПеВИ
Ѓорѓе Баковија

Ноќна

Стојам... попушта мразот, вода, кал...
Најдобро да не знам ништо, в страд –
Една светилка догорува, трепка.
Пијаница мине низ празниот плоштад.
 
Градот дреме мокар во тешката влага.
Зад овие ѕидови можеби спие и таа. –
Во камените ѕидови – во железните куќи
Се спуштаат резињата, тешките куки.

Клавир одѕвонува на некој кат.
Мојата сенка стои во калта ко тажно ковчеже 
Прскаат капки на сите страни
Се рони нечисто, кашаво снеже.

А крај еден прозорец од чашата со вода
Наведнала пупка една жолта роза.

Олово

Во длабок сон тонат оловните ковчези.
И оловните цвеќа и ти погребна рубо –
Во ковчегот сум сам, изѕемнат сет
А венците од олово крцкаат глуво.

Врз оловни цвеќа мојата оловна љубов
Свртена спиеше та почнав да ја викам –
Стоев сам крај мртвиот бог... а студеше
И нејзе ў свиснаа оловните крилја.

Бледејќи

Осаменик сум на празните плоштади
Со тажни светилки со светлина бледа –
Кога одекнува бакарот во глува доба.
На празните плоштади сал тие ме следат.

Другар ми е смевот грозен в сенка скрит.
Што ги плаши пцитескитници по каналите.
Под тажните светилки со светлина бледа
Другар ми е смевот страшен, смевот сит.

Осаменик сум на празните плоштади
Со светлосни игри во налудничав крој;
Блед во молкот и неподвижен клет
На празните плоштади сум ничиј, ни свој.

Есенски валцер

Посмртен валцер, монотоно и в жал
есента свири, во прозорците го ѕида.
– Ајде да танцуваме во салонот, мила,
Дури музиката посмртно рида.

Почуј колку јасно одекнува 
Во гордиот антички парк, и ко ланц
Од тажни дрвени свирала
Есента свири погребен танц.

Сега, воздивнува танцот, в овој час
Пушти ме да те земам в преграт...
– Ајде да танцуваме, мила, на сет глас.
Додека есента посмртно рида.
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ЕзЕрсКа

Жега

Има неколку мртовци во градот, мила.
За тоа и дојдов да ти јавам сега.
На одарот, од градската жега
се распаѓаат лешевите полека.

И живите чекорат и тие распаднати.
Иловицата испарува од жештина.
Мириса на лешеви, љубена,
А денес и тебе дојката ти е опуштена.

Истури врз ќилимите тешки миризми. 
Донеси рози да ти начинам покривка.
Во градот има неколку мртовци, мила.
А лешевите им се распаѓаат тихум, полека.

Тажна вечер

Варварски пееше онаа жена
Во доцен час, во празно кафé,
Варварски пееше, но со тажен глас –
А околу неа таква врева...
Во чудовишен звук на цимбала
Варварски пееше онаа жена.

Варварски пееше онаа жена...
А ние бевме тажна чета –
И меѓу облачињата чад
Мислевме на светови што ги нема...
А во долги, сатански еха
Варварски пееше онаа жена.

Ваварски пееше онаа жена.
А околу неа, таква мешаница.
Па не си ни отидовме веќе дома.
Туку плачевме со главите на маса.
А над нас, во празната сала, –
варварски пееше онаа жена...

Зимска слика

Страшно снежи по полето, во кланицата
И црвена крв тече низ сите канали
Снегот е полн животинска крв –
Снежи ли снежи врз момчето со лизгалки.
 
Белината вивнува в оган од згрутчена крв
Јастреби се бијат кој да ја исколве прв

Но часот е доцен... орлите бегаат
Во полето и во кланицата ноќта паѓа.

Снежи ли снежи во заноќениот хоризонт...
И сега кога тажни прозорци се палат
Кон кланицата тргаат волци цел вод.
– Мила, јас сум тоа пред смрзнатата врата...

    Препев од романски
    Лидија Димковска



8 08.04.2011

КнИгИ

Владимир Костов (Битола, 1932) е автор на голем и 
разновиден ли те ратурен опус. Од појавата на неговиот прв 
роман „Лица со маски“, во далечната 1967 година, па сё до 
денес публикува романескни дела во кои на чита телите им 
понуди богата епска фреска за мноштво соци јал ни, опште-
ствени, политички, љубовни и трагични човечки судбини. 
Низ преплетот на историски и совре мени процеси, Костов 
со нему својствениот рако пис соз да  де препознатлив и ав-
тохтон книжевен мозаик. Во него вата проза ши рум ја рас-
посла богатата литературна хро ни ка за животот на обичниот 
човек и за динамичните процеси во наша та татковина. Тој 
е верен сликар и толку вач на малограѓан ската средина, но 
над сё е пасиониран растајнувач на историски случувања, 
тесно сврзани со Би тола – неговиот ро ден град. Во романите 
на Костов како на големо епско платно се редат трогателни 
и возбудливи слики на човеч ки судбини, фрлени на марги-
ните на заед ни цата. Низ пре познатливата и моралистичка 
филозо фија, нив ги от сли ку ва на рамниште прифатливо за 
широк круг чита тели. 

Во изминатите четириесетина години, покрај деби тан т
ското дело „Лица со маски“, Владимир Костов ги обја ви и ро
маните: „Свадбата на Мара“, „Нов ум“, „Учи те лот“, „Вујко“, 
„Црк вичето Четириесет маченици“, „Би тол  ски триод“, „Би-
толска хроника“, „Обителска траге дија“, „Тане“, „Грешка“, 
„Се ниште во град Битола“, „Кле т ва“, „Последното целивание“ 
и „Битолијада“. Ако кон овој романескнен опус се додадат и 
збирките со раскази и новели: „Игра“, „Златното руно“, 
„Ќелешот“, „Чума“, „Грешниот Захарија“, „Маргарит“, „Скрше-
на чаша“, „Во де ничен камен“ и „Ах, бре“, како и книгите за 
деца и мла ди: „Каде си тргнал, сине“, „Ми кажа“, „Шумата 
ечеше“, „Битолските приказни на Марко Цепенков“, „Солза 
за Мите“, „Еврејчето Шами“, „Суровата школа на животот“ 
и „Тестамент“, доаѓаме до бројка од скоро четирисетина кни-
ги. Тоа е, без сомнение, импозантен литературен опус, редок 
во нашата сё поразгранета литературна средина. Од богатиот 
опус на овој писател објавени се повеќе антологиски и лек-
тирни изданија, како и Избрани дела во повеќе томови. 

Делото на Владимир Костов е високо вреднувано од 
критиката, а со раскази е застапуван скоро во сите антоло-
гиски и панорамски избори, објавувани во Репу блика 
Македонија и во странство. Добитник е на значајни литера-
турни и општествени признанија, но за него како писател 
најголема награда се многубројните читатели и афир матори 
на неговите книжевни дела.

Како писател со го-
лема зафатнина, Влади-
мир Кос тов покажа 
неверојатна творечка 
кондиција, дисциплина и 
работливост. Најубава 
потврда за нашата конс
та тација е најновиот, шес
наесетти роман со нас лов 
„Писание за Страш ниот 
суд“.

Во ова впечатливо 
дело акцент става врз 
едно фило зофскоре ли
ги оз но движење од вре-
мето на ра циона лиз мот. 
Низ ткаежот на мношт-
во човечки судбини, оп-
шти движења и процеси, писателот ги подведува под сом
нение придобивките на хуманистичкиот реализам од 18 век. 
Изјаловените вредности, преку неговите реци диви, посеб но 
се изразени во обновениот мерканти лизам, каракте рис тичен 
за времето во кое живееме. Во романот „Писа ние за Страш-
ниот суд“ се преплетуваат нишки од историс ки, легендарни, 
библиски и современи настани, како и параболични иска зи, 
сатирични рефлексии, фолозофеми, фразеологизми, неоло-
гизми, алогизми, стихови и екскла мативно интони рани па-
сажи кои, во најголем број случаи, се преземени од дела на 
класичната и на современата светска, балканска и македонска 
литература, со особена нагласка на маке донската духовна 
традиција. 

Како творечки метод во романот „Писание за Стра
шни от суд“ Владимир Кос тов ја користи интертекстуал нос
та со фрагментарна инкорпорираност во неговата ро ма
нескна граѓа. Значи, користи граѓа на мотиви од позна ти дела 
со високи естет ски вредности. Вградува пасажи и цитати 
најмногу од неговиот роман „Сениште во град Бито ла“, потоа 
од „Фауст“ на Гете, од „Демонот“ на Лер мон  тов, од поезијата 
на Сергеј Есенин, на Едгар Алан По, на Кочо Рацин и др. Исто 
така, успешно користи цитати и од Библијата. Овој литера-
турен пристап е во духот на новиот тренд на современата 
македонска литература, штедро прифатен од помла дата 
генерација писатели. Ме ѓу тоа, во романот „Писание за 
Страшниот суд“ вгра де ни те мотиви, цитати и мноштво дру-

Раде Силјан
 
„ПИсАнИе ЗА стРАшнИОт сУД“
 – ДелО сО сПецИФИЧнА стРУКтУРА
(Владимир Костов, „Писание за Страшниот суд“, Матица македонска, 2011)
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„ПИсаНИЕ за сТраШНИОТ сУД“ – ДЕЛО сО сПЕЦИФИЧНа сТрУКТУра

ги сегменти имаат еден спонтан, ненаметлив и природен тек. 
Тоа придо не сува делото на Костов да биде читливо, изедна-
чено и осмислено. Вградените и позајмени творечки сентен-
ции не го нарушуваат интегритетот на делото и не влијаат 
врз неговата оригиналност и автентичност. 

Со невооби чаениот пристап во својата романескна 
постапка, Вла димир Костов создал дело со специфична 
структура, кое ќе заземе посебно место во тековите на наша
та проза. Бла го дарение на овој творечки систем на лите ра
турно надо пол нување и надградување, можеме да гово ри ме 
за воз буд ливо четиво, во кое главните херои ја от сли куваат 
реалноста на човечките премрежиња, болки, трауми и за-
блуди, кои честопати доживуваат среќен крај, враќај ќи се 
извор но на своите почетоци.

„Писание за Страшниот суд“ претставува белетрис
тичко четиво во кое до особен израз доаѓаат егзистен ци
јалните проблеми, тесно поврзани со пропаѓа њето на прет-
ходниот етатистички систем, како и со проблемите произ-
лезени од транзицијата во оп штественодемократ скиот 
систем со пазарна економија. Низ јасно нагласената 
филозофскоетичка смисла тие се проектирани преку 
галерија ликови со реалистичкопсихолошка и сати рич на 
постапка, а најчесто преку парадоксални ситуации.

Сижејната основа на романот се потпира на двата но-
сечки лика: Борис Чолакот и Ели Спиридонова. Во нивните 
животни суд бини се прекршуваат мноштво воз буд ливи нас
тани: соци јални, морални, семејни, љубовни, трагикомич-
ни… Борис Чолакот е несекојдневна личност; хедонистички 
го сфаќа животот, според примерот на Мар киз де Сад. Од 
друга страна, пак, во личноста на Ели Спи ридонова пре поз
наваме хероина, платонски занесена до степен на па рок
сизам. Според дијалектичката природа на нештата, тие ин-
стиктивно копнеат еден за друг. Така, по чети ри есет годишна 
разделба, во зрели години, при првата нивна средба, по дик-
тат на внатрешните еротски пориви, дожи вуваат не се кој
дне вен возбудлив љубовен чин.

Според примерот на Шекспировите Ромео и Јулија, но 
под сосема други околности и мотиви, Борис Чолакот и Ели 
Спиридонова ја доведуваат заедничката драма до тра гичен 
епилог. Нивната судбина во приказната на ро ма нот „Писа-
ние за Страшниот суд“ е во духот на модер ните процеси и 
биполаритетот на современиот свет, ли шен од позитивна 
енергија, демонолизиран и западнат во ек стрем ни религи-
озни, идејни и политички противреч ности, кои се темелат 
врз човечки заблуди што се закану ваат да предизвикаат по-
треси и разрушувања од големи размери.

Од повеќето херои во „Писание за Страшниот суд“, 
според своите специфики и позитивни пораки, се издвојува 
ликот на Сотир Павлов. Тој алар мантно предупре дува на 
можната апокалипса која, според него, може да се избег не 
под услов оладените емоции од вжештените страсти кај чо-
векот да се усогласат според познатата максима на Дос тоев
ски: „Смири се, горд чове ку!“ Ако егзалтира ната фраза на 
големиот руски писател егзактно ја прето чиме во реалниот 

свет, тогаш неог ра ни чените човечки капа цитети можат да 
придонесат за вра ќање на изворните принципи. А рефренот 
на овој роман, што се провлекува низ сиот текст, токму тоа 
го сугерира со синтагмата: „Со ум и со разум“ до нови ду-
ховни вред нос ти.

Најновото романескно остварување на Владимир Ко-
стов „Писание за Страшниот суд“, по многу свои те мат ски 
и естетски вредности, претставува исклучително дело. На 
страниците од овој роман се актуализира проб ле мот за оп-
станокот на човекот во контаминираната среди на со нару-
шени етички вредности, проткаен е со жестока критика на 
современите цивилизациски состој би. Него вото мото: „Спа-
сете ги нашите души“, упату ва на авторо вата загриженост 
за налудничавите процеси, што ката дневно се случуваат во 
современиот свет. Пора ката ис пра тена од „бродот“ што тоне 
среде разбрану ваното мо ре се огласува преку ликот на детето 
Војнило. Со овој исклучително добро обмислен лик романот 
доби ва белег на национална препознатливост и возбудливо 
финале, својствено за писатели со широк зафат и со опит 
за реали зација на епски дела. 
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МОлКОт И КРИКОт
(Едно читање на Заробеници на молкот 
од Виолета ТанчеваЗлатева, „Ѓурѓа“, 2010)

Средбата со трите циклуси во најновата поетска 
книга на познатата македонска поетеса Виолета Танчева
Златева Заробеници на молкот (Ѓурѓа, Скопје, 2010 год.) 
во извесна смисла претставува, односно може да се 
доживее и како кохерентен пат кон најдлабоките поет-
ски изрази на „универзалното јас“ во кое е втиснат 
печатот на сопствената рецепција на светот, на другите, 
на себеси. Овие клучни категории на мислењето на 
поетесата во себе ги опфаќаат и оние елементи кои 
најчесто се назначени, насетени, за миг допрени во 
песните. Иако патот не е праволиниски туку, напротив, 
со многу вкрстувања низ јазлите што ги структурираат 
доминантните рецепции и реални доживувања, пара-
доксално, како доаѓањето до себеси да води преку 
средбата со светот и со другите. Првиот како непре-
гледен збир на објекти, другите како даденост со која 
се поврзува (или барем се обидува да се поврзе) – за 
на крајот, сепак, голем дел од доживувањето на себеси 
да биде детерминирано токму од нив, од светот и од 
другите. Експресивноста е навидум доминантната приз
ма на рецепција, односно реакцијата при соочувањето 
со светот и со другите најжестоко ги дефинира суп-
тилните зборови преку кои таа се обидува да допре до 
себеси – меѓутоа, како тие дистинкции, тие граници со 
кои се карактеризираат разликите, на подлабоко ниво 
да се претопуваат, да се слеваат една во друга, со чи ну
вај ќи едно комплексно и апсолутно единство. 

Првиот циклус во книгата, именуван како Девојка 
од Југот, веќе терминолошки асоцира на географските 
димензии и значења („благ повев од Југот“ – стр. 11; „Утре/
Сонцето ќе изгрее/од Југ“ – стр. 16), присутни и мошне 
релевантни за интерпретацијата на смислата на поезијата 
на ТанчеваЗлатева. Фројд, Јунг, Боби, Горде, Фром, 
Шекспир, Рембо итн. се само дел од имињата кои пока-
жуваат дека реакцијата, кореспонденцијата со светот (и 
со другите) ја создава тематската преокупација во првиот 
циклус. Тоа посебно се открива, се соголува до максимум 
во стиховите кои се рефлексија и реминисценција на 
нејзиното познато Бориево (присутно како мотив и во 
другите книги на ТанчеваЗлатева): 

...Душата ми е сё уште бело глуварче
прфнато над зелените ливади на Бориево
и залудено од црцорот на штурците (стр. 16);
...по детството заробено во Бориево
ќе остане само јанѕа во душата (стр. 29); 

...Во мене вријат гените на Бориево (стр. 37);

...Ќе заличиш на моите цвеќиња
обесени по ѕидовите
во старата куќа
во Бориево (стр. 38).
Детерминираноста од Бориево, од сликите и 

пејзажите, од животот во детството, од животот во 
Бориево, на невообичаен но интересен начин авторката 
децидно ја потврдува во следните зборови „Жими 
Бориево“ (стр. 32)! Големото значење на Бориево, всуш-
ност, се мултиплицира во исказите дека средбата со 
светот – што може да се определи како аналитичка 
рамка за анализа на оваа книга во нејзиниот прв циклус 
– се случува преку визурата, преку сликите добиени и 
врежани засекогаш; сё друго во светот, во животот, и 
свесно и несвесно, поетесата го доживува преку спо-
редба со автентичните вредности и преку модел на Јас 
здобиен во Бориево. Во песната Искејп таа пишува

Во невидена експлозија
уште од времето
на Хирошима и Нагасаки
гламјосуваат сите кабли
што до вчера ме поврзуваа
со моето Јаство (стр. 35), 
а во песната Девојка од Југот (стр. 36–37) Танчева

Златева експлицитно ја посочува својата метафизичка, 
а во истиот миг и реална поврзаност со Бориево, со тој 
систем на значења кој претставува длабокосимболична 
парадигма на нејзината поетика. Средбата со светот, 
како прва етапа на патот до најинтимното Јас, започ-
нува и завршува таму, во детството во Бориево. 

Другите – и средбата со другите – која е втора 
инспирација на поезијата презентирана во Заробеници 
на молкот, односно втора етапа од нејзиниот/нашиот 
пат до спознание на раскинатото сопствено Јас, поете-
сата ни ја навестува точно на крајот од првиот циклус, 
пред почетокот на вториот  насловен како Заклучена. 
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Дури и во интимното соочување со другиот/другите, 
таа на мистичен начин реагира со сликата од детството 
како коректив за реално опишаната ситуација и 
неисполнувањето на очекувањата, на копнежите (стр. 
38), во симптоматично насловената песна Илузија. 

Реалистичноста и, во извесни делови, буквалното 
пресликување на секојдневието му дава специфичен 
белег на овој прв циклус, односно на целата книга – таа 
во исто време е и длабоко реалистична и со забелешки 
кои сурово упатуваат на нејзиното/нашето секојдневие 
и на животот во него, меѓутоа и со неповторлива суп-
тилна, остроумна рефлексија, како еден вид про мис лу
ва ње на истото тоа секојдневие; огледалото кое лебди 
над реалноста е направено сето од – Бориево, од сушти
ната на светогледот на оваа поетеса! 

Вториот циклус песни во Заробеници на молкот 
е насловен како Заклучена и содржи 23 песни. Во нив 
преовладува искрената експресивност, емотивните 
кажувања како реакција од контактот, од допирот на 
другите. И воопшто не зачудува дека и овде, како и во 
претходниот циклус песни, како невидлива бариера во 
контактот со другите се поставува нејзиното предла-
боко Јас; предлабоко дури и за неговото екстерно раз
бир ање – резултат е повлекувањето во осаменоста, во 
себеси. Како и по средбата со светот, така и по средбата 
со другите личности, кои поради површноста се пре-
твораат во персонализирани објекти, поетесата спон-
тано се повлекува во „осамата“:

Затоа и ноќва
сама ќе го пречекам
изгревот на месечината
за да се ободрам
пиејќи од нејзината
студена осама (стр. 47). 
Таа сака спокојно да го сонува сонот за Големата 

Љубов (стр. 54), меѓутоа нејзината надеж за љубов 
резултира единствено со нагон (стр. 53). Нејзиниот 
„неуспех“ за воспоставување на целосна комуникација 
со другите Јас, секако е проследено со суптилна реакција 
на меланхолична тага – експлицитно изразена во песната 
Чекачи (стр. 49). И навистина, Тој (другиот, другите) е

Можеби... на педесетина метри...
на една од забревтаните улици
во центарот.
Можеби си ми на пет чекори
лево-десно
а се разминуваме во метежот
како да нё делат галаксии (стр. 52); 
меѓутоа, неговото отсуство како навистина да е 

предодредено од „галаксиите“. Сеедно е колку другиот 
е оддалечен од неа, преостанува соочувањето дека дру-

гиот е огледало на нашата (нереализирана) желба да се 
најдеме на (замислениот ли? Наметнатиот ли? Или сепак 
природниот?) тој пат/етапа за откривање и конечно 
пристигнување до себеси, до слоевите на автентичното 
Јас. Физичкото е само маска на суштинското, и тоа 
поетесата добро го знае – како што тоа стоички во еден 
момент и го доживува, сурово но сепак вистинито 
изразувајќи ја таа помиреност со судбината:

Ако ни е пишано
ќе бидеме заедно.
Ако не
секој по својот пат
кон Господа (стр. 55). 
И консеквентно, по авантурите при потрагата, за 

која можеби и можеме да се сомневаме дека е строго 
детерминирана однадвор од суверениот круг на 
доминација на нашето најсвое Јас, и којашто потрага 
поетесата, така да кажеме, на некој начин неуспешно 
се обидува да ја оправда со следниве зборови – „од 
исконскиот женски копнеж/да се допаднам“ (стр. 66), 
следува поетски, односно во дискурсот на поезијата, 
очекуваниот исход:

По толку години бегање
од себе и од другите
конечно си дојдов дома (стр.64).
Дома – кај себеси! Другиот, всушност, се разголува 

себеси како Машка кукла, песна во која (на стр. 68) таа 
дефинитивно се помирува со отсуството на другиот/
другите во контекст на заедничко – со другиот – 
живеење и споделување на љубовта и страста. Клучот 
за навивање на машката кукла, како фројдовски симбол 
на тагата од неуспешната потрага, од неисполнетата 
желба и копнеж за спојување на своето Јас со Јаството 
на другиот/другите – е намерно заборавен некаде. Таа 
не сака ниту да го пронајде по искуствата кои резул-
тираат со фактот дека судбината е таа која нас нё 
поставува, па дури и нё определува во животот; и затоа 
и го затурила некаде по чистењето на својот живот, на 
светот, на другите.

Третиот и последен циклус во оваа поетска книга 
на Виолета ТанчеваЗлатева е кулминација на нејзиниот/
нашиот пат кон препознавање на вистинското, автен-
тично Јас и доаѓање кон него, каде и да е тоа. За автор-
ката на Заробеници на молкот тоа е детството, тоа е Јас 
кое се наоѓа и зрачи засекогаш од сликите и знаците 
здобиени уште во – детството во Бориево. И самиот 
наслов на оваа група песни упатува кон тој модел на 
разбирање и рецепција, кон тој начин на сочувствување 
на нејзините зборови – Будење на децата. Светот и 
другите, како што таа вели, на мигови, поради „големите 
дождови на есента“ (стр. 77) направиле детето во неа/
во нас да остари.
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Во песната Будење на децата, парадигматично 
поместена како наслов на целиот циклус, поетесата 
пишува:

Со лица на зрели луѓе
ги будиме ноќва децата во себе
обидувајќи се да му украдеме
некој миг на животот грабливец
само за себе (стр. 78). 
Всушност, оваа идеја е доминантната во стиховите 

од овој циклус – идејата, сознанието дека животот (све-
тот и другите) зафаќа и опседнува многу елементи од 
нашето Јас. Толку многу и толку често што откинувањето 
од неговите канџи е голема битка со, во суштина над-
ворешните, но во практика доминантните слоеви кои 
нё обвиткуваат од детството до староста. Танчева
Златева ја има волшебната формула како да дојде, кога 
и да посака, до автентичните нишки на нејзиното Јас – 
како и за сё друго, тука е нејзиното детство.

Вака ме подгрева само надежта
што полека остинува
во подоладеното огниште
на некое делче од душата
кое тврдоглаво и божем наглуво
спие во големата одаја
на старата куќа
во Бориево (стр. 91).
Таа самосвесно – како што ни открива во еден 

навидум маргинален стих (бидејќи примарната тема е 
нешто друго) – и постојано го чува тој нејзин извор на 
енергија со која го одржува своето Јас среде хаосот што 
го предизвикуваат светот и другите:

Предолго го чувам
клопчето цврсто намотано
со бабина преѓа
во стариот долап во Бориево (стр. 81).
Како Аријадна, и таа има сигурен метод за 

пронаоѓање на нејзиниот и само нејзин пат, односно 
излез од лавиринтот кој го креираат светот и другите! 
Таа им кажува ним, на светот и на другите, на оние кои 
секојдневно се обидуваат да ја впијат во нивниот изво-
рен хаос и лавиринт: 

Нашите патишта
дефинитивно се разминуваат
некаде пред мостот
каде што се двои стариот пат
за Бориево (стр. 85). 
Нејзиното сигурно засолниште е тука, од детство-

то до зрелоста, од зрелоста до староста; нејзиниот 
неисцрпен извор за енергијата која е неопходна при 
живеењето и соочувањето со нив е истовремено и 

детерминантата на нејзината поетика, всушност, на 
нејзиниот живот! Во тој контекст, прекрасната авто-
биографска песна наречена Нурнување (стр. 96) на 
најубав можен начин го синтетизира нејзиниот поетски 
сензибилитет.  

Драматиката која просто зрачи од секоја страница 
дополнително ги засилува чувствата при читањето на 
оваа исклучително вредна поетска книга. Исцртувањето 
на судбинскиот тек на секое Јас кое е свртено кон 
одгатка на вечната енигма кој е начинот да се допреме 
себеси во својата автентична, недопрена внатрешност, 
е универзално во формална смисла; тоа соочување со 
светот и со другите е составен дел од обвивките на Јас. 
Друг обид, во кој би се пренебрегнале овие дадености, 
неопходно би завршил во некоја форма на солипсис
тичко медитирање, без можност за пренесување на 
сознанијата и чувствата. ТанчеваЗлатева ја препознава 
границата на строго личното и универзалното, 
дозволувајќи ни да ѕирнеме во општите модели на 
самоинтерпретација и обидот за допирање на нашето 
и само наше Јас, а во ист момент на убав, суптилен 
начин ни ги претставува нејзините извори, темели, 
инстанци за нејзиниот начин преку кој допира до Јас. 
Оттаму, според оваа анализа, доаѓа и насловот на кни-
гата – Заробеници на молкот. Ние навистина сме 
заробеници на нашите и само наши извори на 
највнатрешното јас, на енергијата со која ние и само 
ние се соочуваме со пустошите околу нас; ние сме 
заробеници на тој наш молк – можеме да им го пока-
жеме на другите, на светот, но тој сепак останува само 
наш – молк. 
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ОДОМАќИнУВАње 
ВО АПсУРДИстАн:
ЗА АРтИКУлАцИјА 
нА ПОетсКИОт глАс 
ВО БУЧАВАтА нА сВетОт
(Кон Чоколада во портфолио 
од Звонко Танески, „Блесок“, 2010)

Михаил Бахтин, во својата теорија за полифонич-
носта, со која ги разби сите претстави за монолитниот 
и монологичен дискурс, востоличувајќи ја прозата како 
полифоничен жанр par exellance, прави превид во 
проценувањето на дијалогичните, полифоничните и 
интертекстуални капацитети на поезијата. Меѓутоа, 
иако иманентни на поезијата отсекогаш, полифонич-
ните капацитети на поезијата стануваат експлицитни 
во ерата на постмодернизмот. Природата на поезијата, 
згуснатоста на изразот, фигуративноста и метафорич-
носта, придонесуваат за високиот степен на сугестив-
ност на полифонијата, односно за незапирливото, 
не  предвидливо и семантички продуктивно ди ја ло ги
зи рање на текстовите и дискурсите во широкото поле 
на дискурсот. За тоа сведочат и песните од поетската 
збирка Чоколада во портфолио од Звонко Танески 
(Бле сок, 2010). Фигуративноста и поетските слики во 
поезијата на Танески се перманентно проткајувани од 
дискурсите на современието, глобализацијата / мон
ди јализмот, масовните медиуми и, се разбира, од дис
курсите на моќта. Овие аспекти, во поезијата на Та нес
ки, не ў ја одземаат убавината на поетската слика, 
напротив, ја прават семантички поливалентна и отво-
рена за различни интерпретации. Говорот на лирскиот 
субјект во поезијата на Танески е еден перманентно 
себепромислувачки и себеоспорувачки говор, кој пос
то јано ги преиспитува можностите за сопствената 
ар тикулација во полифонијата (но и бучавата!) на дис-
курсите на светот: од обичните и секојдневните, до 
кни  жевните и политичките. Особено доминантна во 
поезијата на Танески е општествената димензија на 
поетскиот дискурс, со дозирани политички имплика-
ции, која се прекршува во богатите метафори, шокант-
ните поетски слики и иронијата како доминантен модус 
на искажување. На тој начин, поезијата гласно поле-
мизира со дискурсите на моќта, пред сё, спро тив ста
ву вајќи се на тенденциите на конформизмот, обезли-
ченоста, дискриминацијата и дискредитацијата којашто 
тие ја наметнуваат. Така, во песната Нетрпеливост, 
лир ски от субјект прашува:

Што ве чуди вас – морски пци без патни исправи?
И за на небо отсега ќе воведат граничен режим,
 и за под вода,
 земниот не стасувал за нашинците
  (....)
 Можеби овојпат ќе нё поштедат, се пофалија
 птиците што умираат пеејќи,
 ама нема да умрат
 додека не умре Надежта, зашто таа, како што
   се договоривме,
   умира последна. 

Во оваа песна се поставува прашањето за грани-
ците (поврзано со постулатите на европскиот / шен-
генски дискурс) низ една ирониска оптика која во игра 
ги става и животните, со што на прашањето на слобо-
дата на движење ў се дава една поширока смисла, од 
една страна, и ирониски се превреднува „шенгенскиот“ 
дискурс и неговата дискриминаторска и маргинализи-
рачка логика, од друга. Револтирано преиспитување на 
современието наоѓаме и во песната Излегувајќи за чудено 
од дома. Сликајќи ја прозаичноста на се кој дне вието, 
лирскиот субјект го констатира неговиот трагичен 
квалитет:

...колите возат, пешаците пешачат
оџаците испуштаат во затруениот етер
уште позатруени тонови
  (...)
дека работниците од Бетон голтаат
отровни плодови при градењето на колосалните 
     објекти
финансирани од фондовите на Европската унија
и дека несвесно флуктуираат
меѓу болницата и гробиштата...

Лирскиот субјект, во поезијата на Танески, се бори 
со шумот во комуникацијата и бучавата на дискурсите 
во семоќниот масмедиумски простор: 
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Веќе и вестите служат само како средство
за неконтролирано консумирање.
Почнав да ги пресметувам нив според 
статистичкиот закон за информациска 
консумација, пронајден во архивата 
на Апсурдистанската академија.

Подоца и телевизијата ми го потврди
  шокирачкиот popcorn.

Никогаш не дознав кои се правилата.

Така се одомаќинив во Апсурдистан.
   (Слугинка во синагогата)

Среде неподносливата бучава на светот, лирскиот 
субјект во поезијата на Танески го пронаоѓа поетскиот 
квалитет на прозаичното секојдневие (во песните 
Сонлив ден, Враќајќи се радосно дома, Потрага и други). 
Во поезијата на Танески не отсуствуваат и раскошните 
поетски слики:

Гори во мене старата кожа,
огнот ги зафаќа и коските, преку ѕидовите – 
                и ребрата на улиците
горат градовите во мене
реките ми течат среде телото
 
бојадисаниот ѕид ми создава азил
перницата е од ист материјал како и сонот...
       (Интерупција на песната и на животот) 
 
Ми се ниша тлото под нозете
се лулка, небаре лебди

и косата ми беснее како разулавена шума, се ребри
стоејќи од лева страна кога поминува ураган...
                (Клучарница)

Така, естетската функција е силно поврзана со 
општествената, лиричноста со ироничноста, метафо-
ричноста со наративноста. Посебно полемичкиот 
карактер на стихот во повеќето песни во оваа збирка, 
ја поништува во целост констатацијата за монолош-
киот карактер на поезијата и за отсуството на опште-
ствената димензија во неа. Напротив, говорот на 
лирскиот субјект е гласен, тој се артикулира да ги донесе 
на виделина сопствените вистини, да им се спротив-
стави на конформизмот, насилството, обезличеноста 
и заробеноста во семоќните масмедиумски мрежи; тоа 
е говор кој е етички свесен за сопствените граници, 
авторефлексивен, автореференцијален, и нежно лирски, 
и ироничен кога треба, свртен и кон себеси и кон светот, 
предаден на својата вистина и општествено одговорен. 
Лирскиот субјект, во бучавата на светот, е принуден на 
гласност, принуден да извика и на тој начин неговата 
вистина да се впише меѓу другите. Така, во песната 
Седум повици до светот се опишува начинот на кој 
говорот на поезијата си наоѓа место во светот:

Му довикуваш на светот седум пати
 со целосно растегнати гласовни жици.
Со полни и раширени бели дробови. 

Само на тој начин, со целосно растегнати гласовни 
жици, може да се совладува бесмисленото зуење и 
бучење на современиот, постмодерен свет. Поезијата 
ја има таа моќ. 
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Раде Силјан

Кросно од пепел

На рана месечина
Демони оро вијат

За спомен на мртвите
Вечен пламен гори

А куќата стара
Ни влез
Ни излез има

Во темелите нејни
Совалки од друго време
Со кросно од пепел
И реси од ветер

За судбата своја
Тагуваат
Бдеат

На постела од сказни

Низ темен влез 
Минуваш кришум
Зрак светлина бараш

А нема надеж
Низ рајски порти
Излез да најдеш

И со коска в грло
Не знаеш 
Со каква сила
Да истераш 
Лоши мисли
И зли духови

Во ковчегот шарен
На постела од сказни
Спие духот
На твоите предци

Низ клучалката на сонот
Ѕирка господарот
На животот трнлив 

Ноќна мора

На столетни шуми
И аждаи од друго време

Децата на надежта
Рожби на допири нежни
За љубовта девствена
Дробни солзи леат

Улиците слепи
На годините таговни
Станаа сега
Скришна игра
Бледа слика
Ноќна мора
Божја казна

На гранки од смола 
Балсамирани тела
А од градината цветна
Глас пророчки се слуша

Води лековити

Од восочни глави
Истерајте го злото
Од јаболкото гнило

Отклучете катинари 
Направете пат
За небесни височини
 
Од бунарот длабок
Налејте
Ах, налејте
Води лековити

Да се замие
Лицето на народот
Од уплав што боледува

раде 
силјан
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раде силјан

Узда од спомени

Во земја
На надежи и страсти
Песната на славејот
Верна друшка

Сечилото на зборот
На животот вртимушка
Со осамата се гушка

А ноќта долга
Темна
Ќе каже
Патеката
Кривулеста
Стрмна

Со узда од спомени
И небесна кочија

Ко слепи војници
Кај нё води

Свеќата на векот догорува

Во земја
На шаховски игри
И постела од сказни

На небесни чардаци
И невидливи ветерници

Во сокаче тесно
Сё е ставено на терезија

Свеќата на векот догорува
А сал луто каса
Ветрот на годините

На пуст остров
Отворени гробови
И песни без зборови

За болката своја
Горки солзи 
Народот лее 

Во постела
На јадри жени
И четворни мажи

Молитвете
Браќа
Молитвете

И во молитвите
Далечни предци
Спомнувајте

Во ниедна доба

Кога ќе пропее 
Ноќта мраморна
Ветровита
Темна

Во нашите глави
Ќе секаат секавици
Од сите страни

И во ниедна доба
Со плипот труби
На камена постела
Ќе ги успие ветрот
Нашите луди мисли

Тајната на векот

Тајната на векот
Заборавена икона
На раскрвавена глава
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Јаболко црвливо
Угасната свеќа
Прогонета убост

А ветрот студен
Во полето ширно
Навева ситна роса

Тајната на векот
Со прамен бела коса
На слепа улица
Ја бара нашата среќа

Загатка

Меѓу каменот рапав
И огледалото на ѕидот
Превртена слика
Загатка на животот

Глотно жито
Недопишана книга
Остров од надежи

Приказна неверна
Ни почеток
Ни крај има

Небесна спила
Силно стрела
Во срцето на човекот
Со душа на гладна ѕверка

Кафез од зборови

Тешки облаци
Со молзно виме
Заспале во нашите очи

За судбата на славејот
Во кафез од зборови
Со векови скриен

Од дамнина
Ниту чуен
Ниту виден

Молитвете
Браќа
Молитвете

Од боската 
На волчицата стрвна
Пелин млеко пијте

Жега посестрима

На жегата посестрима
Змија отровница
Стрвна

Долг јазик има
Глава ведне
Од устата отров блуе

По бакнежот горчлив
Разиграно ѕвере
Ќе дознае
Што од него бара
Што од него чека

Јастребот стрвен
Тоа пиле
Пиле копсопиле

Ноќ бескрајна

Напукнати черепи
Расфрлани во дворот
Самјаци
Оставени на свиокот
Невидлив
Темен

Распнати јунаци
Чувари на тајни

А на ченгел 
Од скрити мисли
Со години виси
Зјае
Судбината
На народот
Под отворено небо
Што спие

Во ноќта темна
Долга
Виуличава
Бескрајна
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Огнен Коцевски

слОБОДА ВО МАсАДА

Тврдината која се издигаше во далечините беше 
нив ната последна надеж и прибежиште. Ерусалим беше 
по разен, храмот на Соломон до темел разурнат. Сё што 
им остана беше надежта во Масада.

Бегајќи од нападите на римската војска, губејќи 
на сите фронтови, еврејските бунтовници својот спас 
един ствено можеа да го најдат во тврдината која мис
тич но се издигаше над западниот брег на Мртвото 
Море. Беше 66 лето Господово, година која според спи
си те го предвестуваше крајот на светот. Масада, неко-
гашното засолниште на царот Херод од непријателите, 
сега беше нивна утеха и спас.

Седум години по ред, секое утро пред изгреjсонце, 
по напорните вежби, еврејските војници се качуваа на 
врвот од тврдината и даваа свечена заклетва: „Ќе останеме 
слободни засекогаш! Масада нема да падне!“ Еден од нив 
посебно се истакнуваше со својата вештина во мечу
вањето. Беше човек во години, со многу лузни по те лото, 
што беше знак за неговото големо искуство во бор бите. 
И покрај годините, во него се препознаваше голема сила. 
Еврејскиот старешина, Елеазар БенЈаир, со восхит го 
следеше додека ги учеше неговите ученици како да побе-
дуваат. По завршувањето на вежбите, го повика:

– Воодушевен сум од твојата умешност во ме  ч у
ва њето. Како е твоето име?

– Зарем не го знаете моето име? Јас сум Јешу. 
– Јешу, те прогласувам за главен водач на 

Сикарите.1
Стариот човек клекна на колена пред еврејскиот 

старешина и рече:
– Оваа чест ја споделувам со Бога. Нека биде сё 

по Неговата волја.
– Стани и поведи ги моите луѓе во борба за конеч-

ната слобода!
Ја напуштија двајцата мечувалницата и најпосле 

се разделија.
Секое утро старецот Јешу ги подучуваше вој ни

ци те на тајните вештини на мечувањето и победата, а 
на вечер им зборуваше во синагогата. На Шабат им 
др жеше проповеди од некоја тајна книга:

– Ние сме желби кои примаат само за себе. Сё 
друго околу нас е Бог. Не трудете се да ги промените 
луѓето околу себе како што не можете да го промените 
ни Бог. Можете да го промените само она што го посе-
дувате – а тоа е вашата себична желба да се прима само 
за себе. Единствениот начин да го победите непријателот 

1 Sicarii (lat.) – луѓе на мечот.

е да се победите себеси, желбата за себе да ја претворите 
во желба за споделување со другиот.

– Не љубете го ближниот свој само за да ја нахра-
ните својата себична желба за љубов, туку за да ја про-
мените, и со тоа да го промените светот. Победата ја 
извојува само оној кој ја заслужил љубовта на Бога. 
Љубовта на Бога ја заслужува само оној кој остварил 
единство со Него. Оној кој дава љубов на ближниот 
само за да добие љубов од него, тој веќе ја примил 
својата награда. Оној кој дава љубов за да ја заслужи 
љубовта на Бога, тој ја извојувал својата победа.

Откако заврши со својата проповед, ја затвори 
тајната книга заедно со Тората. Се јави негодување кај 
неговите ученици во синагогата. Еден од нив гласно 
извика:

– Раби, твојата проповед наликува на оние што 
ги држеше Спасителот. Љубовта кон ближниот еве кај 
нё доведе. Десеттата легија ги крои своите планови за 

Огнен Коцевски е роден на 
24 .11 .1983 година, во скопје . Дип ло ми-
 ра на Филозофскиот факултет на Инс-
ти  ту  тот за филозофија при Униве рзи -
те тот „св . Кирил и Методиј“ . Пишу ва и 
објавува во повеќе наши спи са ни ја за 
култура и литература . Живее и ра боти 
во скопје .
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опсада. Избегавме за да спасиме од настанатиот раздор. 
Зарем потребен ни е уште еден?

Рабинот му одговори:
– Секогаш кога си поразен, знај дека Бог ти дава 

мож ност да станеш и да се покаеш. Бог никого не 
на пуш тил, туку ние одлучуваме да го напуштиме Него. 
Кога се бориш, знај дека кога ќе паднеш, му оддаваш 
по чит на ѓаволот. Но кога ќе станеш и покрај тоа што 
си паднал, му оддаваш почит на Бога. За Него сё е мож
но и Тој од твојата падната душа ќе создаде нова, која 
ќе ти помогне, но само доколку ја промениш својата 
себичност и го отвориш своето срце кон Него.

Не ги разбираа неговите зборови. Беа премногу 
тешки за времињата во кои се наоѓаа. Вредностите во 
кои тие веруваа беа поразени. Ерусалим беше загубен 
за секогаш.

– Не трудете се да бидете премногу мудри и совр-
шени во својот разум. Зборовите што ви ги кажувам 
се жив лек и се едноставни. За да ја доживеете Божјата 
љубов треба да бидете едноставни и да го сакате Бог 
со сето свое срце и душа, не со сета своја глава! Ако 
ва ша та душа тежнее кон совршено знаење, Светлината 
нема да најде место во неа. Бидејќи сё што е добро од 
Бога е, сё што е премногу добро, од ѓаволот е – ова им 
го кажа за нивното неразбирање.

Следниот Шабат беше еврејскиот празник Пасха. 
Во синагогата дојдоа повеќе луѓе да го прослават осло бо
дувањето од египетското ропство. Јешу ги поду чу ва ше:

– Запишано е во списите: „На почетокот постоеше 
само едноставна Светлина“. Сето знаење потекнува од 
сознанието дека сё потекнува од неа. На крајот, сите ќе 
се вратиме на почетокот – кон Светлината. Назад, кон 
мислата на Бога, додека го создаваше светот, за да се 
поврземе со неа и за да создаваме и ние чуда како што 
создаваше и Тој. А нема ништо поедноставно и почисто 
од Божјата мисла: да дели среќа и задоволство на своите 
создадени битија.

– Но наместо да се вратат кон неговата мисла и 
да ја обединат во своите срца, луѓето го изгубија својот 
пат и спасението го бараат во нивните богови. Во вер-
ските обврски кои ги наложиле нивните старешини, 
очекувајќи од нив да ги искупат за своите гревови. 
Лицемери, не барајте го царството Божјо надвор од 
себе, туку во себе! Секој човек е создаден според ликата 
и приликата Божја и секој е син Божји доколку се про-
мени внатрешно! Секој човек во себе содржи дар, а тоа 
е желбата да споделува со другиот. 

Се променија лицата на неговите ученици. Мислеа 
дека нивниот учител зборува за нивните непријатели, 
Римјаните, и за помирување со нив. Тогаш им рече: 

– Вашите непријатели се од Бога испратени за да 
ви го покаже царството небесно. Лесно е да се дели 
среќа и задоволство со луѓето кои ги сакате. Луѓето кои 
ги презирате, вашите непријатели, тие го поседуваат 

вашиот дар. Вистинскиот воин е оној кој се бори за 
Светлината и кој секогаш го става името Божјо и волјата 
Божја пред сопствените очи. Тој е сад кој ја прима 
Божјата светлина. Ако неговата желба е насочена кон 
Бога, тој ќе ја прими неговата енергија, ако е насочена 
кон непријателите, тој ќе ја прими енергијата на 
непријателите. Колку повеќе себични желби за задо-
волства во овој свет промените, толку повеќе вашето 
тело ќе го исполните со Божјата светлина и толку поб-
рзо ќе ги наследите небесните богатства.

– Овој човек богохули на нашата вера. Нашето 
кредо гласи: „Ништо не е вистинито, сё е дозволено“.

– Вие убивате луѓе верувајќи дека нивната смрт 
ќе ги намали долговите што ги оставиле нивните 
претходници.

– Не можеш да судиш човек кој слободно поста-
пува според она во што верува! Носете го кај стареши-
ната! Овој човек не заслужува повеќе да биде дел од 
нашето братство.

Двајца стражари влегоа во синагогата, почнаа да 
го удираат по лицето врзувајќи му синџири на рацете. 
Небото над Масада беше темно и полно со облаци. 
Брановите на Мртвото Море силно удираа на запад-
ниот ѕид од тврдината. Додека го носеа кај старешината, 
се слушаа гласови од околните жители: „Боже, спаси нё 
од непријателот! Спаси нё од нас самите!“

Невремето уште повеќе им го отежнуваше патот. 
Со многу маки се искачија на тврдината, на чиј врв 
Херодовата палата го пробиваше светкавото небо.

– Еве го осуденикот – рече еден од стражарите 
турнувајќи го старецот на подот.

– Зар не ти реков да го учиш мојот народ на побе-
да, не на пораз? За што ли те обвинуваат? – го праша 
Елеазар.

– Јас ги учев на вистинската победа, како што ми 
заповедавте, а тие ме обвинија за предавство. Но не 
сум јас осуден, туку сме сите ние.

– Никој не смее да ги урива принципите на нашата 
вера. За тајната соработка со непријателот, казната е 
самица со толку цврсти ѕидови што ни семоќниот 
Херкул нема да може да ги урне!

– Твојот затвор е изграден од твоите обвиненија 
и неправди. Мојот е од Божјата милост. Твојата работа 
е да внимаваш јас да не избегам од него, а мојата е сите 
да ги ослободам од заедничкиот затвор. Но излезот од 
мојот и твојот затвор сё повеќе се наѕира.

Грмна небото над Масада. Планината Моав беше 
целосно запоседната со римски војници. Генералот 
Силва заедно со својата војска конечно успеа да го 
пробие седумнеделниот штит на еврејските бунтовни-
ци. Во одајата на двајцата соговорници тивко светеа 
седумте свеќи на менората.

– Сега ќе ти го дадам оружјето со кое победувам во 
секоја битка – рече Јешу и од својата искината облека 
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извади меч со две острици. – Еве го оружјето на ѓаволот: 
да се сакаш себеси и да го сакаш својот непријател. 
Ѓаволот си игра со него уште од самиот почеток. Уште 
пред гревот на Адама, нашите души му рекоа на Бога: 
„Ти скриј ја твојата Светлина, за ние да можеме да ја 
најдеме“. И темната страна му беше на ѓаволот дадена, да 
го искушува човештвото на патот кон слободата. Додека 
не ја најде, овој нож со две острици останува во негова 
сопственост: да биде сојузник на ѓаволот или сојузник 
на Бога. Искушенијата на ѓаволот се од Бога, бидејќи без 
искушенија нема победа, без победа нема Светлина.

Му го даде мечот со две острици на Елеазар и 
додаде:

– Ова е моето искушение. Кое е твоето?
Го зеде веднаш мечот од неговите раце и бодејќи 

го во неговите гради рече:
– Ова е!
Бликна крв од градите на старецот. Неговите 

последни зборови упатени кон Елеазар беа:
– Ова се времиња на одмазда. Направи го тоа 

побрзо, за да се исполни она што е запишано!
Телото на старецот тогаш се претвори во бела 

светлина која ја осветли целата палата на Масада со 
чудесен сјај. Остана само мечот во неговите раце полни 
со крв. Војската сё повеќе се приближуваше и го про-
биваше својот пат кон Масада. Нивниот конечен крај 
беше сё повеќе очигледен. Немаше веќе каде да се бега. 
Дури ни разбранетото море не им ја пружаше својата 
милост како некогаш.

Елеазар БенЈаир им нареди на сите свои војници 
да се соберат во палатата и им одржа говор:

– Драги мои храбри и лојални следбеници! Многу 
одамна ние решивме да не робуваме, ниту на Римјаните 
ниту на кој било друг, освен на единиот Бог! Дојде 
времето да ја покажеме нашата решителност. Не смееме 

да дозволиме да паднеме во рацете на Римјаните и со 
тоа да станеме нивни робови. Бидејќи ние бевме првите 
кои се побунија, и до крајот ќе останеме такви. Бог ни 
ја дава можноста да умреме достојно, како слободни 
луѓе. Очигледно е дека зората ќе стави крај на нашиот 
отпор и дека ќе бидеме поразени во битка. Но слободни 
сме да ја избереме нашата смрт и со тоа да ја зачуваме 
нашата сјајна победа! Ајде, драги мои! Ајде да напра-
виме еден на друг несебична милост, да не дозволиме 
нашите жени да бидат силувани, нашите деца да паднат 
во ропство! Ајде додека нашите раце се сё уште сло-
бодни и го држат овој меч, да им направиме услуга. Да 
умреме незаробени од нашите непријатели и да си 
одиме од овој свет како слободни луѓе!

Беше силно вознемирен и гласот му трепереше 
додека го држеше својот говор. Со голема болка во 
градите, нареди да ја запалат Масада и сето она што 
беше во нивна сопственост, за да не остане ништо што 
Римјаните би можеле да го уништат. Со солзи во очите 
повторуваше: „Ќе останеме слободни засекогаш. Масада 
нема да падне!“

Им нареди на своите војници да влечат ждрепка, 
да изберат десет војници кои ќе ги убијат сите други. 
Од нив, да изберат еден кој ќе ги убие останатите девет. 
Последниот да загине од сопствениот меч.

Утрото Римјаните ги укотвија своите катапулти 
на подножјето на тврдината и се подготвуваа за напад. 
Откако се искачија на врвот, на нивно изненадување, 
не дочекаа ниту еден непријател, туку ужасна осаменост 
ги облеа од сите страни. Владееше совршена тишина 
измешана со оган. Викаа гласно за да извлечат некого 
надвор, но добиваа само ехо. Крајно збунети, влегоа во 
палатата. Среде пустошот од пепел, на местото каде 
што исчезна телото на Јешу, помеѓу парчињата скршени 
вази, го најдоа следниов пергамент:

Господ ме изведе преку духот и ме постави среде 
поле – а тоа беше полно со коски, и ме проведе околу 
нив, а таму имаше многу, многу коски и тие беа наполно 
суви. И ми рече: „Сине човечки, ќе оживеат ли овие 
коски?“ И реков: „Господи Боже, Ти го знаеш тоа“. Пак 
ми рече – изречи пророштво за тие коски и кажи им: 
„Коски суви, чујте го словото Господово!“ Така им вели 
Господ Бог на овие коски – еве, Јас ќе внесам во вас дух 
и вие ќе оживеете. Ќе ви дадам жили, ќе направам на 
вас да израсне месо, ќе ве покријам со кожа и ќе вдахнам 
во вас дух, па ќе оживеете и ќе познаете, дека Јас сум 
Господ!

Понатаму текстот се прекинуваше бидејќи пожа-
рот го беше уништил остатокот од пергаментот.

Беше тоа фрагмент од 37то поглавје од Книгата 
на пророкот Езекиел.

Беше тоа слобода во Масада.



08.04.2011 21

ПОеЗИјА

Ивица Пртењача

Врз масата

Тоа мора да е
очај
кога човек како мене ги брои
нештата врз работната маса, во пет наутро
додека паѓа првиот снег зимава и
првите минувачи се губат во маглата.
Згрчени како самата несреќа.
Таа пареа од нивните усти во снегот, тој нивен
свиткан грб среде студот.
Тоа мора да е
очај, друго нема што да биде,
ги бројам нештата врз работната маса,
вкупно се 
дваесет и девет.
Снег, осама, источен ветер, врани.
Најмногу ги сожалувам младите жени
кои наутро заминуваат некаде.
Во фабрика, продавница или...
Ги сожалувам повеќе од себеси
и покрај тоа што пред заминување си ги бакнуваат
децата, ги сожалувам.
Тоа мора да е очај,
друго нема што да биде,
врз мојата маса се нештата и моите раце.
За неколку секунди би можел да се помрднам,
да се вратам во креветот, би можел да престанам 
     да ги љубам
оние млади жени
кои толку ги сожалувам.
Тие поминуваат, како во хипноза, 
ги пребројувам добро нештата врз масата,
сега точно знам колку се.
Потоа со страшна гордост
ја потргнувам малку завесата,
ќе ў мавнам рака на некоја од патот.

Чистење на подрумот

Големите парчиња лево, ѓубрето во средината,
а ситните нешта и
старите фотографии
на бившите станари, десно.
Над сето ова е воздухот, мембраната на мојата кожа
и преслечената свеченост.
Мачно е да се фрлат нештата
особено ако лежеле
неколку векови
под тебе во земјата.

Чистењето боли,
најтешко е сепак со разгледниците,
каде ли сё не сум бил,
и животот ми беше поминал така,
малкумина притоа да ми напишат нешто.
А сепак,
при излегувањето на светлина,

Ивица Пртењача е роден во 1969 
година, во риека . студирал кроатисти-
ка на Фи ло зоф ски от факултет во род-
ниот град . неговата пое зија е преведу-
вана и објавувана во многу до машни и 
странски списанија, антологии и 
из бори . Добитник е на наградата за 
книжевност 25 салон на младите во 
1998 година, во загреб, а две години 
подоцна ја добил награда та за најдобра 
збирка песни на квириновите средби 
во сисак, потоа наградата киклоп за 
поетска книга на годината во 2006 
година, во Пула, наградата добриша 
Цесариќ за книгата суровост, како и 
меѓународната поетска награда на 
Ратковиќевите вечери на поезијата 
во црна Гора, во 2010 година . автор е 
на поетските книги: Пишувањето осло-
бодува, Ив, Земај сё што те смирува и 
суровост, како и на романот добро е, 
убаво е, кој во превод на ма кедонски 
јазик го објави издавачката куќа 
„Ма кедонска реч“, како и на драмата 
Неделен ручек . 



22 08.04.2011

ПОеЗИјА
Ивица Пртењача

со полни раце, со пајажина на очите,
постои некаква слобода, коњот се одврзува,
и сега скока низ подрумот.
Јас се враќам, ги изнесувам вековите и
ги зголемувам ливадата и коњот.
Кога сё ќе се заврши,
ја угаснувам жолтата јасна светилка,
се угаснувам себеси, мирен сум, како
совршено склопена
макета на некое летало.
Се чувствувам поприродно
со малку сопствен простор
и под земјата.

Чадор

Каде со него?
Ако сега ваков намокрен
се отвори одеднаш во станот,
ќе расфрли капки и врз огледалото и во
ходникот и врз оној смешен човек кој
упорно не се снаоѓа
кога заедно со него
ќе се провлече и малку небо кое секако
не припаѓа овде.

Во кадата?
Во некаква канта? Или каде?
Одлучувам небото овојпат
да се исцеди во мојата када,
би сакал тоа
да ми стане
навика.
Уморен сум од сите начини
на кои обичноста
ме плаши.
Знам дека треба да му допуштам на телото,
на раката,
тоа да го стори сама,
сама да го фрли небото во кадата,
но што знае телото за небото
и тоа намокрено,
не престанува да ме збунува
желбата да му биде убаво
на небото во мојот стан.

Судбина

Живеам на приземје,
над мене, мојата сосетка,
професорка по хрватски
чита од талогот на кафето,
го свртува филџанот, движењето
е толку прецизно
што во талогот сами остануваат 
сериозните нешта.
Гледам патување, те сака,
неизлечливо е, ова е лагуна,
ќе родиш...
Пијам еспресо и кога ќе погледнам
нагоре гледам дека погледите во небото
ми се сериозно попречени,
мојата сосетка чита од талогот,
и што ў можам?
Излегувам надвор,
седнувам пред зградата,
на клупичката, се свртувам,
гледам кон нејзините прозорци,
можно ли е тоа да е само
половина од проблемот?
Под мене, во сутеренот,
се всели младо семејство,
жената и нејзините пријателки,
исто така, често
ги свртуваат филџаните, чекаат,
а потоа пак исто,
овојпат малку повеќе за развојот на децата,
помалку за патувањата,
помалку за непотребните слики на рајот.
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Како ми се случи тоа
да не можам ниту горе, ниту долу,
да можам само лево и десно,
напред и назад,
и кој ќе ме пронајде во својот филџан
кога толку малку излегувам,
толку малку и непредвидливо се движам.

Како што би возел Бог

Се симнував во срцето на бесценетиот камен,
паѓав во влажната земја,
се возев во пресрет на утрото што се распнуваше.
Од твоите трепки се повлекуваше ноќта,
од рамењата сонцето се враќаше во суштината
на самото себе. 
И возев, како што би возел Бог.
Ако по некаква случајност беше човек.
Пределите се измолкнуваа, тие моќни ридишта.
Чувствував како нешто те брише од образот,
како те лупи од очите и како кожата трепери сосем 
          изгорена.
Се симнував затоа
во срцето на бесценетиот камен, таму да те 
           задржам,

мислев ќе биде успешно.
Паѓав во влажната земја, во влажните коски 
             на некрстените
роднини, кон единственото место
кое ме сака ваков.
И возев, како што би возел Бог.
Ако по некаква случајност беше човек.
Оној кој завива некаква песна
во автомобил што вози брзо,
со рацете во воздух
како да брка стршен,
да си го бара лицето или бедрото.
Се симнував во срцето на бесценетиот камен.
Таму ги губев бојата, името и обликот,
таму немаше воздух и ластовиците 
летаа смрзнати.
А тогаш, во дното на сликата, здогледав град,
излегов од автомобилот и застанав
да им мавтам на луѓето.
Едноставно им мавтав на луѓето.

   Избор и препев од хрватски
   Никола Маџиров
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Јулијана Величковска

гОДИшнИ ВРеМИњА 
          На татко ми

Пролет – велосипед

Ставаше ќебенце на багaжникот од велосипедот, 
за да ми биде поудобно подоцна. Никогаш не запаме-
тив, беше тоа моето бебешко ќебенце или на брат ми?! 
Но знам дека од него научив за денот и ноќта: имаше 
сонце на едната и месечина на другата страна.

Тато ме носеше кај страшната сестра Вида. 
Нејзините инјекции најмногу болеа, а моите солзи, 
детски пцовки и закани дека никогаш повторно нема 
да се вратам кај неа и го болеа и го засмеваа татко ми.

Ме враќаше дома седната на ќебенцето, внима-
телно избегнувајќи ги дупките и камењата на патот.

Лето – врапче

Ги мразев мувите и семките на лубеницата. До 
задоволствата со мака се стигнува! Парчето сочна 
лубеница е трофеј по освоената битка со мувите и 

семките, коишто со мака одвај успевав да ги плукнам. 
Никогаш не научив да плукам. 

– Женско си – ми велеа – женските не треба да 
плукаат!

Од кората правев фигури, што завршуваа во 
клунот на нашите кокошки.

Кога се враќаше од работа, тато ме земаше 
ненадејно в раце. Ме креваше високо горе: 

– Летај! Летај, врапче! – ми велеше. 
– Летај! Мавтај со крилцата! Летај, врапче!!!
Летав...

Есен – фиќо

Одиме на гости. Сите четворица пикнати во 
нашето зелено фиќо. На пакосниот сосед тоа му се 
гледа смешно. Нашето зелено фиќо, наводно, било 
смешно, било смешно дека е зелено... 

– Зелената боја е смешна! – тврдеше чичкото, така 
зборуваше наоколу... 

Оттогаш не носам зелена боја на себе, но не носам 
ни жолта – бојата на неговото фиќо!

Одиме! Одиме кај тета! Во нашето среќно, како 
детелинка зелено фиќо.

Зима – санка

Доцна е... Не знам колку доцна... Не видов каде е 
големата, а каде малата стрелка на часовникот. Ме 
влечеш на санка низ длабокиот снег. Јас сум уморна. 
Цел ден играв во снегот. И ми студи. А тебе те топли 
греаната ракија што ја испи на тргнување и мелодијата 
што си ја свиркаш додека чекориш.

Ме влечеш на санка. Се враќаме дома доцна во 
ноќта. Ме совлада сон. Дремливо те ѕиркам и се смеш-
кам. Ме топли твојата среќа и спокој... И народната 
песна што де ја потпевнуваш де си ја свиркаш...  „Многу 
ми го фалат, бабо мори, вашето девојче...“

јулијана Величковска
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Ерол Туфан

Просјак

Ете го овде секое утро
Од зори до пладне
Седи на каменот
Стариот просјак
И ја плете како пајак својата мрежа
Стрпливо
Дисциплинирано
Упорно...
И сите ние минувачи што брзаме
Некаде во животот
Макар и за миг свесни сме за старечкиот лик
Од нас денеска можеби десет
Утре можеби повеќе
Не ќе може да го одминат
Да не се соочат
Со неговите влажни очи
Ниту со испружената рака
Што бара милостина
Од нашите пред доаѓање
Веќе уловени души...
И после редица години
Ќе втаса староста и на нашите лица
И тогаш сигурно ќе се сетиме
На звукот на паричката
Во раката на просјакот...

Нешто скитничко во мене

Моето тело веќе не скита
Од насмевките до усните
Од прамените до рамениците
Од мекава кожа до мирисливите едра
Но нешто во мене
Сё уште се оттргнува
Во старите, познати ми ритми
Се предава и се сокрива
Вознемирено и нескротливо
Во вселената пулсира
Не ми дава мир
Ете го скитничкото во мене
Се придвижува, не сопира
Трча, лета, восхитува
Од буква до буква
Од слог до слог
Од збор до збор
Од стих до стих
Од песна до песна

Од јазик до јазик
Се втиснува младешкиот лик
На поетот

Лавиринт

Угоре појди – бескрај
Удолу зајди – бездна
Лево скршни – ќорсокак
В десно сврти – беспаќа
Ја нема Аријаднината нишка
Ни златниот бик
Да го покажат излезот...
Не ми помага ни сознанието
Дека сум кентаур
Моите стрели се враќаат
Како бумеранг
Ја рануваат мојата кршлива душа...
Се движам низ лавиринтот – живот
Во очите полусенки
На закопаната вистина
Во раката свенат цвет
Што бара сонца...

Бродови

Крстосуваат во далечините по морето
Како коњи на шаховската табла
Бродовите
Од пристаниште до пристаниште
Од човек до човек
Ќе донесат и ќе однесат
Радост и тага
Храна и барут
Бегалци и слуги
Пронајдоци и вируси
Ново и старо – сё измешано...
Бродови
Испловуваат пратени од галебите на поетот
Пловат со стерната на брановите
Се закотвуваат со погледите на љубопитните

ерол 
туфан
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Бродови
Што тргнуваат од мајчината утроба
Крстарат низ нашиот живот како крвта во вените
И се успокојуваат во текстови без наслови...

Разговор со себе

Не е моја задача да говорам според човекот
Да плетам приказни за личноста.
Моите одговори не се конјуктурни
Ниту пак прашањата ускладени...
Заколнат сум да говорам вистина
И подготвен да ја платам цената...
Знаејќи дека секогаш кога други ќе посакаат
Јас постојам да ги опслужам...
Но кога мене некој ќе ми затреба
Никого нигде нема.
Останува сам да си ги залечам
Раните, потајно и брзо...
Бидејќи нема време за чекање
На паднатите воини...
Да се умира осамено
И да се закопа исправено во земјата што ме чека...
Ете тоа е сржта на разговорот со себе.

Ацо Гогов

  
Такси сон
Тоа е твојата подземна подморница, пријателе, 

твоето такси и ти си никотински капетан кој намур-
тено ги коментира длабочините на светот. Јас сум 
само случаен сопатник меѓу два провева на воз-
духот, пред стакло со тиркизни бројници, пред 
зими кои ползат под седиштата и несреќни љубови 
кои истекуваат низ клучалките на вратите.

– Уште колку горчина треба да се проголта до 
наредната дестинација?

– Не прашувај, спиј!

Стругалкомил
Животното е распердушено, има шест нозе и 

бисеркрзно кое шушти како разработена стругалка 
за дрва. Спие на глава и оттаму, од таа положба, нё 
гледа со влажна тага. Во мигот сфаќаш дека е тоа сё 
што ти треба, само тоа, ништо друго, па макар болка
та била долга како сопственото раѓање. Ќе го скри
јам, велиш, ќе го скријам и цело лето ќе го наб љу
дувам со сладост. Како сопствената перница. 

Посета
Некои пци се довлечкаа пред нашите порти, 

стари пци, можеби оние истите кои дремеле до 
нозете на пророците или патувале од овде до таму, 
среде прашливи патишта и коли кои крцкаат со 
плачот на бебињата. Стојат пред нашите нозе и 
молчат, како да се вратиле по нешто заборавено, 
или само посакале да нё видат повторно, онака, по 
долго време, да ни го дадат последниот поглед како 
бескраен бакнеж, како нафора.

Џебно огледало
Се раздробувам како корка леб во нејзината 

чанта. Ако се доближам повеќе до нејзиното лице, 
гледам дека тоа лице е чудно, загледано во она што 
е зад мене, во нешто што мене ми е туѓо. Ме допира 
по секоја семејна караница. Потоа долго плаче. 
Незадоволна од сопствениот изглед, ме става во 
чанта и онака, безглава, со раширени раце продол-
жува надвор, со отсутно лице, речиси воздушно, 
вон погледот на минувачите кои го пцујат летото.

 
Стрелки
Живееше високо над градот, небаре топола 

која озгора ги гледа оџаците и болните птици. 
Доаѓаше со снег на трепките, со зими и севери како 
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две раце, со часовник кој покажува пресвртено 
време. Во тие денови ја гледав преку прозорецот 
мислејќи колку мени има светот, и како нејзината 
височина е нешто страшно, и како тоа „страшно“ 
не може да се изговори, и како ние двајцата сме само 
стрелки кои случајно се среќаваат, смрзнати.

Средување на собата
Во тој куп облаци мораше да се направи 

некаков ред. Најпрвин оние големите облаци ги 
разместивме по краевите да бидат браници, стол-
бови на нашите соништа. Потоа оние подвижните, 
ги ставивме веднаш до нив, да бидат мера на наши-
те годишни времиња. На крајот, оние провидните, 
налик на расенето утро, ги скривме како зимска 
зимница. Собата беше средена. Живеевме мирно, 
ние, небесни луѓе, со дождовисолзи на образите.

Зелена приказна
Стоеше на работ на патот. Извесно беше дека 

и самата помисла за патување беше лудост и дека, 
најчудно, нозете веќе му тонеа во земјата. Уште 
мал ку, потонат до врвот на усните, ќе ја вкуси горч
ли вата трева која се рамни и порамнува. Ќе почне 
да зборува со зелена азбука и искосени букви, рас
тејќи озгора надолу, сё подолу, сё подолу, ста ну вај
ќи крај на една зелена приказна.

 
Е
Требаше да кажеш нешто многу важно, слич-

но на последни зборови упатени до светот, нешто 
кое ќе го учат поколенија и ќе го цитираат бездел-

ници – опкружен со толпа луѓе овенчани со цветни 
гранчиња на главите. Од небото, чудо едно, се 
спушти сив гулаб, со оние познати очи од топче. 
Успеа само да го изустиш, како збогување, она 
сплескано, кусо, вокално: „Е!“ – како треперлив 
тестамент, како лак искосен од овде до некаде.

        
Бел пејзаж
На болничкиот кревет, завиткан, стуткан, 

целиот во чудење: Зарем мене ова ми се случува? 
Како можело движењето да се стори просто лежење 
(нему!), а надворешниот свет сосе допиритекои
допирраѓаат, и овие планини, да се соберат во 
обична рамка од болнички прозорец, само како 
слика, но не и стварност. Гледа во чашата вода крај 
себе и плови како по опасни мориња. 

Водено кино
Седиштата под нас се трошни, толку трошни 

што само ако ослушнеш добро, со вешто уво, ќе го 
чуеш движењето на прашината како подземна река, 
како понорница. На репертоарот се само љубовни 
филмови и секогаш потоа, неизбежно се излева 
надвор маса луѓе со расплакани лица и влажни 
воздишки. Една сцена се повторува на крајот од 
секој филм: Тој ì изјавува љубов жонглирајќи со 
пингпонг топчиња во рацете, а Таа сё туку се вртка 
околу прозорецот местејќи ги завесите. Кога треба 
да го каже она најважното, Таа само ја отвора устата 
и оттаму се излева цел порој вода врз нас, затекнати 
во мракот, со пуканки во устите, принудени на 
бегство со пливање од тажноводениот филм.
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Осмото светско чудо е роман на Јордан Плевнеш 
што многу јасно ни ја прикажува неспособноста на 
човештвото да се заземе за самото себе и да се издигне 
на еден пиедестал кој ќе биде носен од вибрациите што 
ги испраќа неповторливиот ритам на човековото срце 
– срцето што љуби.

Главниот јунак во романот живее и умира со 
идејата за изградбата на Осмото светско чудо, кое ќе 
направи неповторливо здружување на сите народи на 
една трансверзала – хуманизам, во една малечка земја 
на Балканот. „И зошто на Балканот?“ – како што вели 
Весна МојсоваЧепишевска во Поговорот за Изгубениот 
хуманизам на Јасмина МојсиеваГушева. – „И најмногу 
поради тоа што тој Балкан е место на кое само уште 
тука може да се најде она „архе“, онаа праматерија од 
која е создадено сё што е човечко и сё што е човечно. 
Па затоа и тука, токму на Балканот, а не надвор од него 

– заклучува Јасмина МојсиеваГушева – треба да 
пронајдеме каде го изгубивме хуманизмот“ (176). 

Тука треба да се соберат песните на птиците од 
македонските шуми, светулките, звукот на штурците, 
на реките и изворите, на зурлата и тапанот и да се 
поведе орото на љубовта чиј ороводец ќе биде главниот 
лик на овој роман, Александар Симсар, со хуманистич-
ката идеја од неговата падната глава. 

Името Александар Симсар можеби само коинци-
дира со името на Големиот Александар Македонски, 
како и името на неговиот татко Филип со името на 
Филип II, со кого можеби не случајно ў припаѓаат на 
иста нација и ги делат истите космополитски идеи за 
еднаквост и хуманизам. Со историска епоха од 2300 
години оддалеченост, носејќи ја истата тежина на 
постоење на светот и нациите, соочувајќи се со раз-
ликите создадени под покривот на религиските и 
системските идеали (можеби само под поинаков наслов 
денес), Александар Симсар го носи товарот за создавање 
на Осмото светско чудо кое ќе ги обедини народите на 
тлото на Балканот како што Александар Македонски 
некогаш газел низ светот со идеја за едно и еднакво!

Под притисок на сонот што го сонува како дете 
за време на погребот на неговиот татко, кога Охридското 
Езеро му зборува за неговата должност да му дарува 
вечна градба на светот, долг што го носи од неговата 
лоза на ѕидари, фасадери. „Запомни, Александар Симсар, 
на денот на смртта на Твојот татко Филип, завештај 
нешто откорнато од твоето мало срце, замисли некоја 
вечна градба што ти ќе му ја подариш на овој свет, 
смртно и заспано дете мое...“ (Плевнеш, Ј., 10). Овој 
сон го прогонува Александар целиот негов живот. Како 
дипломиран архитект, по Втората светска војна тој оди 
да работи во Германија, каде што неговата диплома не 
е призната, па се пријавува како мајсторфасадер во 
една германска градежна фирма и таму останува да го 
работи еден од најтешките занаети на светот. Идејата 
за вечна градба живее со него по сите градби и фасади 
каде што се качува и остава негови белези, кои се, всуш-
ност, само белези на западната цивилизациска архи-
тектонска култура изработена од некој мајстор од 
малечка земја на Балканот. Поголемиот дел од неговата 
заработка се успива на неговата сметка во „Бундес 
банката“ и чека да биде разбудена кога ќе дојде ред да 
се создаде Осмото светско чудо. Идејата се сведува на 
тоа дека градбата ќе биде камена, по советот на Езерото 

Анита Димитријовска 

Хуманизмот како изгубена идеја во романот 
ОсмОтО светскО чудО на јордан Плевнеш

јордан Плевнеш
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дека во овој лажен свет ништо не е вечно освен 
Сонцето, Водата и Каменот. „До Сонцето, пред да стиг-
неш ќе изгориш, кон водата пред да тргнеш ќе те однесе, 
единствената шанса ти е Каменот – да си го запишеш 
името на него како гроб, или да го претвориш камениот 
молк во вечно жива мисла!“ (Плевнеш, Ј., 10). 

Идејата за оставање белег после него стануваше 
сё посилна со секоја негова нова брчка на челото, тој 
ја живееше својата голгота без да го исполни сонот, во 
кој даде завештание за вечна градба. Допирајќи ги 
облаците, тој секојдневно се соочува со стравот од 
смртта и, откако ќе го оствари својот идентитет, копнее 
во остварување на свое „блаженство“, како што тоа го 
нарекува Јасмина МојсиеваГушева во нејзината книга 
Изгубениот хуманизам: „Стравот од смртта и ис чез ну
ва њето постои сё дотогаш додека постои свеста за 
сопс твената индивидуалност. Штом ќе престане себеси 
да се потврдува, настапува смирувачкото спокојство. 
Таа душевна состојба се означува со зборот ’блаженс
тво‘ на смртникот“ (Гушева, Ј., 104).

Идејата остануваше, без разлика каде се наоѓаше 
Александар – било да беше качен на некое скеле од 
некоја градба во Европа, во Америка, во Азија или да 
водеше љубов со неговата жена Цвета во Македонија. 
Последните пет идеи што најмногу му го одземаа вни-
манието беа: 1) Да изгради Балканска црква на љубовта 
за сите народи; меѓутоа, тука го одвраќаше мислата 
дека нехристијаните ќе помислат дека ги негира нив-
ните верски градби како што се џамиите и синагогите, 
на пример. 2) Да изгради конструкција од проѕирен 
камен која ќе се вика Смртта на Европа, со експонати 
на личности, документи, споменици на една ци ви ли
за ција која во тек на 2000 години се движи со брзина 
на желка, така што тие ќе бидат податоци и докази за 
кон тинуитетот на нејзината смрт; меѓутоа, не му се 

допадна таа некрофилност и нееднаквите стадиуми на 
распаѓање на Запад и на Исток. 3) Кула од човечки 
коски под име Злосторствата на дваесеттиот век; 
меѓутоа, го одврати морбидноста на тоа, па се сети на 
една друга градба која некако најмногу му лежеше на 
срце, меѓутоа, таа бараше голема подготовка, па се 
одрече и од неа. 4) Интернационална куќа на си ро маш
ти ја, која ќе има свои филијали и во Лондон, Берлин, 
Па риз, Рио де Жанеиро, Токио, Њу Делхи и Москва. 
Мис леше дека оваа градба би била хит во светот што 
ќе ја имортализира културата на сиромаштијата, но ја 
до би и петтата идеја. 5) Музеј на политичката лага од 
ан тиката до денес; но тука се посомнева во можноста 
на некоја земја да му дозволи да ја реализира оваа град
ба. Впрочем, мислеше дека и самиот живот може да се 
сведе на една лага.

Точно во 9 часот, на 21 септември 1989, кога тој 
се наоѓа на врвот на фасадата од берлинската Црква 
на сеќавањето и работи на нејзината реконструкција, 
му паѓа длетото со кое работи и тој паѓа со него на 
плочникот. Во моментот додека паѓа, во него се создава 
идејата за Крошната на светот, што ќе биде изградена 
на врвот на планината Галичица во Македонија, што 
се наоѓа на Балканскиот Полуостров. Тоа ќе биде камена 
градба со детска глава на врвот. „Секој камен ќе има 
димензии на новороденче, ќе има свое име, според 
децата спасители и децата убијци во светската историја, 
бидејќи сите градители на убавините и сите монструми 
на човештвото се создадени од татко и родени од мајка“ 
(Плевнеш, Ј., 24) – вака ја опишува својата градба 
Александар Симсар кога ќе се разбуди по паѓањето, 
покрај својата жена Цвета.

Крошната на светот ќе има исцелителна моќ кон 
човештвото, ќе го излекува од сите големи лаги на 
големите идеологии што го предизвикале најголемото 
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производство на смрт во историјата на постоењето на 
светот: фашизмот и комунизмот и една тиранија која 
цврсто опстојува во светот, тиранијата на парите! 

Со Светата вода што ќе се наоѓа на портата од 
Крошната на светот, која ќе го прочисти од сите гревови 
секој оној што ќе дојде тука и така чист ќе влезе, се 
истакнува идејата за прочистување на светот со ова 
осмо светско чудо правејќи го и светот сам по себе 
чудо: „избелен“ (си го замислувам како на валавица), 
ис пран, растресен, разбуден, умствено и физички 
ис чис тен од сите заблуди за подобар живот и за до ка
жу вање во оваа епизода. 

Александар Симсар е филантроп кој верува во 
човековото добро, кое сака да го разбуди и повторно 
да го заспие со приспивната песна на Осмото светско 
чудо, за да потоне во еден сон на хуманизам и блажен-
ство. Од мермерните столбови на Крошната на светот 
наместо химни ќе се слушаат приспивни песни на сите 
можни јазици, сите приспивни песни што некогаш 
постоеле во историјата на човековото траење. Замената 
на химната со приспивната песна претставува алегорија 
за утописката замисла на оваа градба. Химната прет-
ставува симбол на војување, на национализам, на ите-
рабилност на една група луѓе во однос на друга. Додека 
приспивната песна потсетува на новороденче кое е 
безгрешно, нова чиста душа и надеж за продолжување 
на родот. Приспивната песна се пее пред заспивање 
затоа што е приспивна и упатува на сон, а во овој случај 
тоа ќе биде идниот сон на хуманизмот во кој ќе потоне 
човештвото! Осмото светско чудо ќе биде изградено 
во една малечка земја која нема надмоќна воена сила 
за да шокира и да предизвикува стравопочит; таа, како 
што вели Плевнеш, има пеперутки, билки, фрески, 
планини и ангели. Оваа земја, која стои на средината 
од тензиите меѓу Истокот и Западот, ќе го обедини 
човештвото во една градба –Крошната на светот – која 
ќе го слави раѓањето, ќе го слави човештвото и ќе биде 
поставена на истиот простор каде што свети Климент 
го формира средновековното училиште на хуманизмот. 
„За сите има место во Осмото светско чудо, кое ќе биде 
како џубокс на приспивните акорди на целата 
меѓународна заедница и извориште на новиот, засега 
невиден и нечуен, нов хуманизам“. (Плевнеш, Ј., 39). 
Значи, секој посетител на Крошната на светот, откако 
ќе направи прочистување пред да влезе во портата, го 
избира јазикот на кој сака да ја слушне приспивната 
песна и тогаш потонува во тој сон во кој ќе зачекори 
во една нова епоха, епоха на љубов, почитување и 
толеранција. „Тоа е мигот во кој не само индивидуал-
ното, туку колективното човештво ќе се соочи со она 
што најмногу му треба во овој миг: одвикнувањето од 
омразата, отворањето на една нова епоха во која 
љубовта, толеранцијата и меѓусебното разбирање меѓу 
народите и поединците ќе почнат да владеат на земјата!“ 
(Плевнеш, Ј., 36) Во тој момент индивидуалниот пресврт 
ќе стане колективен и ќе завладее љубовта во светот. 
Со самиот почеток на изградба ќе престанат сите војни 
и терори во светот, зашто таа ќе почне да се гради во 
секој поединец, без разлика на неговата верска или 
национална припадност. Тогаш светот ќе стане едно! 
Олтар на добрата волја! 

Во овој обид за обединување Александар Симсар 
бара дозвола од сите религиски водачи, почнувајќи од 
Буда, кој го советува во градбата на чудото да ги земе 
четирите елементи како медитација до бескрајот: 1) 
љубовта; 2) учество во страдањето; 3) учество во радос
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та; 4) внатрешно прочистување кое ослободува од 
вистината за страдањето, па тој го добива одобрувањето 
од Буда. Мојсие е веќе согласен со фактот што првата 
синагога на европската почва е изградена во Македонија; 
добива благослов и од Исус, водачот на христијаните; 
се согласува и Мухамед во името на муслиманскиот 
народ, како и Вишну Кришна. Со оваа постапка станува 
јасно дека Александар Симсар еднакво ги почитува 
сите светски религии и народи. Кога започнува градбата 
на Крошната на светот, кога се делкаат камењата со 
димензии на новороденче и се товараат во камиони за 
да се носат до местото на ридот, камионите имаат раз-
лични таблички од сите земји кои се активираат сами 
во изградбата на чудото, иако Александар мислеше дека 
тоа ќе биде само суверена македонска, негова лична 
идеја. Но изгледа дека на сите им недостигал светскиот 
момент за обединување во една хуманистичка идеја 
како што е Крошната на светот. Додека ги гледа камио-
ните како доаѓаат и одат, Александар раскажува: „Тие 
се товареа еден по еден: 70 виљушкари ги креваа стол-
бовите, ги редеа во камионите и тие заминуваа меѓу 
двете езера на тој митски рид каде што, со изградбата 
на Осмото светско чудо, ќе се промени текот на свет-
ската историја, бидејќи еднаш засекогаш изделкани во 
камен, имињата на спасителите и имињата на погуби-
телите ќе почнат да дејствуваат во општите текови на 
човештвото како нова азбука на хуманизмот што секој 
ден умира насекаде, во тебе, во мене, во нас!“ (Плевнеш, 
Ј., 99). Значи, идејата за оваа градба е очаен обид да се 
зачува нешто што е во изумирање или веќе го нема, 
или пак никогаш и не постоело. Изгубениот хуманизам 
не се гледа само во сликите што ги добиваме додека ги 
гледаме вестите на телевизија – значи, војна на Блискиот 
Исток, терор некаде таму во земјите поблиску или 
подалеку од нас, скратени права на работниците во 
некоја фирма што била приватизирана, намалена цена-
та на млекото, оштетени се млекарите и слично. 
Отсуството на хуманизмот е многу поситно (а со тоа 
што е поситно, побрзо се имплементира во нас и 
полесно се манифестира потоа) и посилно изразено 
во нашето секојдневие, иако можеби не го забележуваме 
додека не бидеме повредени ние лично или пак некој 
наш близок. Тоа убаво го кажува Гушева во Предговорот 
на Изгубениот хуманизам: „За нас, хуманизмот, кој во 
себе инкорпорира области на различни дисциплини 
поврзани со човекот и неговото достоинство, љубовта 
кон ближните, како полека да исчезнува. Во последно 
време, сведоци сме на еден обратен процес на 
дехуманизација, кој ги зафаќа сите сфери на човековата 
дејност. Во ова наше време во кое живееме недостасува 
она што се нарекува хуманост или филантропија. За 
страдањата на другите или воопшто на човештвото 
многу малку луѓе се свесни, ниту пак тоа некого го 
возбудува. Таа инертност што го зфатила светот прет-

ставува и начин на кој денес се гледа на работите. Може 
да се рече дека луѓето само интелектуално восприемаат 
дека нехуманоста е зло, но не покажуваат никакви 
знаци дека тие поради тоа се несреќни, освен ако 
случајно оние што страдаат не се нивни пријатели или 
блиски. Огромното мноштво, речиси сите луѓе, имаат 
два етички система, еден многу префинет – за самите 
себеси, и друг, за оние инфериорните, односно за 
туѓинците – другите. Оваа појава многу јасно се мани-
фестира во дневната хипокритска политика на голе-
мите сили. Хуманистичката теорија, онаа наследена од 
реторичките списи на Платон и Аристотел, смета дека 
секој човек што на друг му чини зло или неправда е 
нехуман. Исто така, ако се пречекори делокругот на 
нештата, се чини неправда. Денес праведноста како да 
е сосема заборавена категорија“ (Гушева, Ј., 7, 8).

Изградбата на ова Осмо чудо, кое ќе ја има улогата 
на духовно спасување на светот, нё наведува како 
заклучок да го добиеме хуманизмот како утописка 
претстава за завладување на светот и негово совршено 
функционирање. Меѓутоа, во разговорот со Сатанил 
Девил Шејтан Ѓаволов Худич Дијаболос Губернатор 
Мунди, кој е Бел претставник на Новиот светски поре-
док и на Белата трговска интернационала, кој не е 
ништо друго освен директен симбол на самиот ѓавол 
и, уште повеќе, можеби не само симбол туку директна 
претстава за самиот ѓавол, на што имплицира и него-
вото име што ги содржи сите термини (со кои може 
да биде означен) што на писателот му паднале на ум, 
Александар Симсар му се спротивставува на овој 
заклучок за утопија. „Видете, господине Сатанил Девил 
Шејтан Ѓаволов Худич Дијаболос Губернатор Мунди, 
Бел претставниче на Новиот светски поредок и Белата 
трговска интернационала, зборот крошна јас го пре-
ведов на сите јазици заради приспивните песни! Ниту 
една револуција на светот не е подигната со приспивна 
песна и ниедна утопија не почива на заспивањето. 
Утопијата е будење, а јас повикувам на заспивање!“ 
(Плевнеш, Ј., 44). За својата идеја за која вели дека не 
е утопија, Александар Симсар воведува еден термин 
изведен со суфиксот -изам од именката крошна, па така 
на македонски добиваме крошнизам, и со тоа се добива 
едно „лингвистичко решение на планетарно ниво“. 
„Зборот крошна, токму заради Осмото светско чудо, 
ќе произведува нов поглед на самиот човечки живот, 
а неговото именување ќе биде изведенка која ќе го 
употреби суфиксот изам и како најраспростарането 
лингвистичко решение на планетарно ниво: хуманизам, 
космополитизам, фашизам, капитализам, комунизам, 
феудализам, христијанизам, исламизам, јудеизам, буди-
зам, макијавелизам, сталинизам, титизам, реализам, 
надреализам, симболизам, неореализам, футуризам, 
анархизам, екологизам, експресионизам, импресиони-
зам...“ (Плевнеш, Ј., 38). На тој начин, секој јазик ќе го 
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изведе својот термин од именката што кај нив означува 
крошна. 

„На германски: wiege – виегизам
На шпански: cuna – кунизам
На италијански: culla – кулизам...“ (Плевнеш, Ј., 38).

По македонскиот обичај Викање на чатија, на 
врвот на новоизградена куќа, на денот кога ќе биде 
покриена куќата, кога одат пријатели со подарок кај 
домаќините, некој од мајсторите од врвот вика, аланџа. 
Со тоа се благословуваат домаќините и сите други што 
ќе дојдат со подарок. Така се случува и на денот на 
изградбата на Крошната на светот. Претставници од 
целиот свет ќе стигнат да го видат Осмото светско чудо 
и да ја поддржат идејата за крошнизмот. Изгледа на ова 
чудо ќе му се израдуваат сите народи и без раз мис лу
вање ќе тргнат да го видат и да се приклучат во оваа 
идеја што е глобална и обединувачка. Што значи дека 
сите нации, повеќе или помалку, го почувствувале 
товарот на осаменоста, т.е. изолираноста што се намет-
нува од самиот егоцентризам и од самољубието. Крош
на та на светот доживува голем успех во моментот кога 
го собира светот околу неа во сите форми, големини и 
бои, согласен да го прифати крошнизмот и да ў се при
клучи на заедничката структура што го слави чо  вешт
во то на кое сите му припаѓаме, без разлика на верата 
или идејата. Затоа што, како што вели Гушева: 
„Не побитен факт е дека основна карактеристика на 
на шето време е чудната дисхармонија во односите на 
ин ди видуата со пошироката заедница. Денес многу се 
размислува за овој проблем. Сите теории се согласуваат 
со тоа дека во денешницата постои тенденција кон 
чувство на загубеност, осаменост, конфузија на личниот 
идентитет. Овие негативни тенденции можат да се 
совладаат само преку здружување, преку формирање 
заедници во кои луѓето имаат доверба еден кон друг, 
било да се работи за семејни заедници било за асоцијации 
од друг тип. Поединецот од осаменоста треба повторно 
да се врати кон другите и да стекне уверување дека е 
вреден и достоен за љубов“ (Гушева, Ј., 92).

На денот на Викање од чатија како да се сплотуваат 
сите нации кога доаѓаат на врвот на Галичица да донесат 
некаков подарок, автентичен за нивната земја, и да ў 
оддадат почит на Крошната на светот, која сите ќе ги 
спаси. Прв настапува претставник на Индија, како наша 
најблиска роднина до каде стигнал нашиот Александар 
Македонски кога Македонија претставувала најголема 
и најкосмополитска држава во светот, а сега е изгледа 
само најкосмополитска. Потоа доаѓа Кина, па Јапонија 
и така натаму, сё додека не се создаде едно безредие и 
општ хаос од оние што не можат да дојдат на ред. Во 
тој момент Александар Симсар се уплашува дека чудото 
што треба да го собере светот заедно во една идеја за 

хармонија и мир донесена преку крошнизмот може да 
се претвори во насилство. Тоа Плевнеш убаво го кажал 
во следниве две реченици: „Неговиот светски хумани-
стички вертиго падна во искушение. Тој мораше да 
најде исто такво секавично решение каква што беше 
секавична мислата што му помина низ паднатата му 
глава!?“ (121). Проблемот е решен кога до него ќе го 
види Командантот на Мировните сили на Обединетите 
нации, чиешто присуство е дадено за да ги долови зву-
ците на насилството, што во овој случај е многу можно 
да се случи. Генералот од африканско потекло испратен 
како надгледувач, по барање на Симсар, воведува ред 
повикувајќи ги претставниците според азбучниот ред 
на името на нивната држава. Значи, ОН и овде се јавуваат 
како воведувачи на ред и мир, дури покрај Крошната 
на светот што го носи новиот сон – крошнизам, кој 
значи љубов и нема ништо слично со овие набљудувачи. 
Со овој факт некако добиваме идеја дека светот не може 
сам по себе да биде воден само од љубов и со љубов, 
туку и таа природна димензија треба да биде искриво-
колчена и дадена под покровителство на светските 
„добри“ медијатори. Таква е сликата и овде на местотото 
на Осмото светско чудо (со самото тоа што е чудо, треба 
да биде различно од сё друго, вџашувачки добро) кое 
треба да ў направи царски рез на колективната свест 
на човештвото и да ја породи потиснатата хуманистичка 
идеја на добра волја и љубов. 

Сите држави носат список на имиња на деца 
спасители и деца убијци од својата земја, како и прис
пивна песна од нивната држава, барајќи причесна за 
своја нирвана од оваа чудесна градба. Кога се појавува 
американскиот претставник, настапува голема тишина 
и сите се во очекување на тоа што следува. Светската 
велесила со најголема воена и секаква друга моќ во 
светот сега влегува во утопија на крошнизмот која ги 
прекинува сите светски страдања и става крај на 
војувањата. Американецот, на крајот, испаѓа највозбуден, 
величајќи го Александар Симсар како градител и из не
су вајќи ги сите негови успеси и планови во архитектура
та како дел од записите што биле чувани во Конгресната 
библиотека во Вашингтон. Што значи дека оваа држава 
не само што е надвисната над интимната политика на 
секоја друга држава во светот, туку и над интимната 
политика на поединецот. Симсар е изненаден од фак-
тите за кои знаел само тој и сега ги слуша од некој 
Buffalo soldier од другата страна на светот. Меѓутоа, 
тука не станува збор само за Симсаровата интима, туку 
и за македонската. Тој ја истакнува целата македонска 
специфичност, почнувајќи од нејзината флора и фауна, 
со нејзините ендемити и најголемиот број на дневни и 
ноќни пеперутки, 1.069, именувајќи ги поединечно. 
Кога зборува за стратешкото значење на Македонија, 
од многу историчари означена како „Крстопат на мртви 
империи“, тој вели: „Тука падна империјата на 
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Александар, тука падна Римската империја, тука падна 
Византиската империја, тука падна Отоманската, тука 
падна АвстроУнгарската...“ (Плевнеш, Ј., 129). Ова го 
ставил Плевнеш во устата на американскиот претстав-
ник, меѓутоа, во романот тоа го кажува Американецот 
и никој друг, тоа е негова реченица што мене ме наве-
дува да помислам дека овој гигантски светски мани-
пулатор може потсвесно се уплашил да не се случи 
истото и со неговата империја што се крие под името 
НАТО (како воена формација за заштита на земјите
членки), па и таа да се сруши на истата крстосница. 
Тука ќе го спомнам Харолд Пинтер, кој во своето 
обраќање пред Шведската кралска академија, на 7 
декември 2005 г., по повод примањето на Нобеловата 
награда за литература, вели: „Злосторствата на САД 
биле систематски, постојани, гнасни, безмилосни, но 
само малкумина зборувале за нив. На Америка мора 
да ў се оддаде признание. Таа вршела целосно клиничка 
манипулација на власт низ сиот свет под камуфлажа 
на сила за сеопшто добро. Тоа е сјаен, дури духовит, и 
високо успешен чин на хипноза“. (Пинтер, Х. 14). 
Смешно но многу веројатно, а и околностите тоа го 
налагаат. Ние реално имаме некоја заштита од овој 
гигант кој само сака зедно да се срушиме на наш прос
тор. Се враќам на Пинтер: „Ви велам дека САД ни ја 
приредуваат несомнено и на показ најголемата можна 
парада. Америка може да е брутална, рамнодушна, 
презрива и немилосрдна, но е и мошне паметна. Како 
трговец што патува по светот ни ја продава на свој 
начин најпродажната стока – самољубовта“ (14). Меѓу 
другото, приспивната песна што стигнува од Америка 
е компонирана од Бени Гудман, инспириран од нашите 
Македонци таму во педесеттите години на дваесеттиот 
век, насловена како Macedonian Lullaby, Македонска 
приспивна песна. Американецот ја свири оваа прис
пивна песна на неговиот кларинет и се чини дека 
нациите добиваат, испреплетена како пајажина, емо-
тивна врска со чудото што ги спои во оваа земја која, 
наместо воена база, има само духовна. Во овој дел од 
романот, доловувајќи ни ја оваа слика создадена од 
крошнизмот, Плевнеш пишува: „Го славеа чинот на 
победата на еден анонимен македонски архитект дека 
’нема поголемо богатство и нема поголема сила од 
човекот на земјата‘!“ (Плевнеш, Ј., 131). 

И во тој момент кога Александар ја повикува 
Божицата на Сонцето, наместо неа се појавува прет-
ставникот на Новиот светски поредок и Белата трговска 
интернационала, Сатанил Девил Шејтан Ѓаволов Худич 
Дијаболос Губернатор Мунди, симболот на ѓаволот кој 
по секоја цена сака да го премисли. Во жестокиот 
дијалог тој, меѓу другото, му ги посочува и трите 
најголеми глобални проблеми денес, метафориски 
претставени како ледени брегови: Нуклеарниот леден 
брег, Еколошкиот леден брег и Социјалниот леден брег, 

со кои лесно може да се пристапи кон егзекуција на 
половина човештво. На оваа закана Симсар остро про-
тестира на заклучоците што ги дава Сатанил Девил 
Шејтан Ѓаволов Худич Дијаболос Губернатор Мунди. 
Симсар, кој ја чека својата жена да дојде да се породи 
и нивното дете да биде првото залулано во Крошната 
на светот, му се обраќа: „...Направете напор за уште 
едно дете, имате ли Вие срце, Сатанил Девил Шејтан 
Ѓаволов Худич Дијаболос Губернатор Мунди, Ви се 
молам, има ли нешто поубаво на светот од детската 
смеа?“ (Плевнеш, Ј., 135). На овие зборови прснува во 
таква смеа од која се тресе целата Земјина топка, со 
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него заедно почнуваат да се смеат и сите присутни 
делегации, секоја по ред и секој посебно. И секоја смеа 
е различна, како што се различни секоја нација и секој 
јазик од вкупно 6.703. Значи, се случува пад на 
Вавилонската кула, неуспешен обид за топење на наро-
дите во еден и единствен што ќе се вика човештво, а 
ќе биде воден од утопискиот систем на крошнизмот 
кој само со љубов ќе го управува светот. Изненаден од 
таквата појава и истовремено разочаран, Александар 
Симсар се навраќа на епохата од неговиот истоименик 
Александар и вели: „Ако koine опстанеше, ќе имавме 
само еден јазик и ќе можевме да се разбереме како луѓе, 
а не вака...“ (Плевнеш, Ј., 138). Александар Симсар е 
чедо на самиот Плевнеш, кој му ги подава зборовите 
несвесно во неговата глава, па така, во претходниот 
параграф, Плевнеш пишува: „Не заборавајте дека и во 
лингвистичка смисла императорот Александар Ма ке
дон ски сакал јазикот koine да биде јазик на целиот свет, 
и што ќе ни фалеше денес ако сите на планетата Земја 
зборувавме koine?“ (138)

Тука сё завршува, завршува падот на Александар 
Симсар од врвот на Црквата на сеќавањето во Берлин, 
висока 53,5 метри. Падот трае 3,3 секунди и во тој пад 
се почнува и завршува идејата за градење на Крошната 
на светот. Во последните 0,3 секунди е препирката на 
Симсар со Губернаторот Мунди кој, на крајот, победува, 
кога е запишано на пергамент направен од кожата на 
нивното неродено дете дека: „Хуманизмот нема никакви 
шанси во иднината на човештвото!“ (Плевнеш, Ј., 150)

Значи, хуманизмот останува да биде ништо 
повеќе освен мисловна именка во реалноста на светот, 
за која човештвото ќе продолжи да мечтае и да се надева 
сё додека постои. Така завршува и романот: „Така завр-

ши идејата за изградбата на Осмото светско чудо кое 
е присутно во главите на македонските алхемичари 
повеќе од 2300 години, бидејќи тој знаеше дека една 
идеја не може да биде наречена идеја ако не е опасна, 
и плус знаеше дека ниедна утопија која во историјата 
на човештвото траела повеќе од 3,3 секунди не може 
да биде наречена утопија“ (Плевнеш, Ј., 151). Ова не е 
единственото книжевно дело кое ја обработува оваа 
тема, ниту пак ќе остане единствено. Но можеби е 
единствено на начинот на кој прави хуманизмот да 
биде мелодија создадена од приспивните песни на една 
градба која масовно ќе ги собере сите нации во еден 
оргазмичен делириум на емоции за единство и љубов. 
Оваа идеја продолжува да биде сон со тенденција да 
остане само сон или пак сосема да изчезне. На крајот, 
најдобро ќе биде да заклучиме дека хуманизмот како 
дел од генетскиот код на човекот е една сосема неот-
порна супстанција и висока променлива што лесно 
може да биде афектирана од социјалната средина, од 
ми рисот на парите и од самољубието.
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ПОеЗИјА

Габриел Росенсток

Изговарајќи го нејзиното име

1.
Дар Ома
 што ги натера да побрзаат?
  Какви далечини поминаа тие?
   небото беше полно со ѕвездипаѓалки...
    Ти повлекуваш премногу светлина – 
      наскоро небесата ќе останат голи

5.
Дар Ома
Ти сё уште не си од моето време
ние не јадеме заедно
не спиеме заедно
не се будиме заедно

Јас ќе станам триста часа порано
ќе направам тост среде ноќ
ќе го прекријам со мед

месечината ќе погледне низ прозорецот
љубопитно

надвор на улицата
урбана лисица
ќе бара храна низ ѓубриштата 

со опашот замавнувајќи
по првите зраци на зората 

8.
Дар Ома
јас бев просјак
Ти ми дофрли насмевка 

зашеметен
избегав
во далечината 

подоцна, уморен
огладнет
приседнав пак 

сега луѓето ми фрлаат парички

јас им ги отфрлам назад 

само твојата 
насмевка ја сакам 

9.
Дар Ома
станав Цигангуслар заради Тебе
и свирев по цел ден
и помеѓу врбите во ноќите
одамна заборавени мелодии
за прогонство и за копнеж
ми порасна смолестобела брада 
заборавив да јадам
една шивачка се онесвести кога ме здогледа  

Габриел Росенсток е автор и преведу-
вач на повеќе од 100 книги, вклучувајќи 
два наесет книги поезија на ирски и некол-
ку збирки двојазично хаику . Член е на 
ао сда на, Ирската академија на науките и 
умет нос тите . Има учествувано на поетски 
со бири во европа, саД, Индија, австралија 
и јапонија . Ги превел на ирски јазик след-
ниве поети: Франциско аларкон, ш . Хини, 
Г . Грас, В . M . рогеман, саид, М . августин, П . 
Хухел, Г . тракл, Г . Хејм, Х . шертенлајб . на 
ирски јазик ги превел и хаику-мајсторите 
Иса, Бусон, шики, сантока и многу други .
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лопував полки како од шега
маршеви бавни мелодии
химните ги свирев како да се џиги 

волците се спуштаа низ ридовите
и подрипнуваа со децата

им свирев на месечината и на ѕвездите
на ветрот и на дождот им свирев
и мртвите пoдрипнуваа од гробовите
танцуваа и се прегрнуваа 

11.
Дар Ома
ден без овие слогови
не е ден
нем самрак
 магла ги зема ридовите
 во штура прегратка
а дивите гуски
се пробиваат кон север
нема ѕвезди да ги водат

12.
Дар Ома
имам желба да те извајам

не во гранит
Ти не си толку цврста 

ниту во мермер
Ти не си толку студена 

во варовник
да ги впива нашите солзи 

за да не Те повредам
ќе вајам само по една минута
секој ден 

со превез на очите
да ја заштитам Твојата чедност 

   Препев од англиски јазик
   Македонка Божиновска
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Пазар на робови со бистата на Волтер

I.
Да потонеш во митската врева на пазарот
да те прониже светлината на уличниот џагор 
среде мирис на калинки бадеми и смокви 
босилек рајски јаболка лимони и хинт 
што ги извиткале тезгите на нежното очекување 
И опиен од сенките на раздвижената толпа 
да отпатуваш во приемната на пладнето 
да се губиш во неговите самотни бродови 
каде што илјадалетијата мирно се точкаат 
и заборавени каравелите на сеќавањето талкаат 
низ неопфатните пространства на заборавот
каде што сё е едно и неизбројно 
пустина чиешто око раѓа цвет 
а лотосот на Логосот – првосоздавачкиот океан 

II.
И заталкан среде џагорот вавилонски 
да се допреш до слабините запотени
на ждрепци арапски со вулкански ноздри 
чиишто гриви го предизвикуваат хоризонтот 
а од копитата им избиваат молњи 
Расеано да галиш леопарди спитомени 
што се разодуваат мрзеливо но достоинствено 
покрај абоносовите трговци на робинки 
да го чувствуваш финиот мирис на лаванда 
на рузмарин и здравец еукалиптус и камфор 
телата да им ги гледаш витки и силни 
намачкани со миомириси зашеметувачки – 
пантери згрбени пред напад 
катапултирани од тетивата на страста 

III.
Да ти се чинат бисери и дијаманти 
капките нежна пот над нивните усни 
со рабови како на кама венециска 
што се забива во телото на љубоморен дужд 

којшто наредил да се сосече љубовникот  
трубадур 

Трепките премрежени да паѓаат бавно 
и збудалувачки 

со мигови што одмеруваат столетија 

или пак паузите зрачнострујни на срцето 
чиниш нубиски великани прават свежина 
со надувани фантастични образи – мевови 
а наборот во основата на половината 
да личи на насмевната праска 
што ги мами осите зажеднети 
за претсмртната целувка со вечноста 

IV.
Прикован од гривна на тенок глезен 
твојот поглед да се спушта и да исчезнува 
со восторг но и очајно молејќи – 
скапоцена капка влага во пустина 
изгубен сончев зрак во здрачното пространство 
Да ти се плеткаат низ нозете џуџиња 
со жолти мантили и наметки зелени
срмени елечиња и сини панталони 
пурпурни палта и шапки со паунови пера 
инфантки со кринолини обли како брегови 
низ чии честари гордо шета добиток 

со клопотарци 
свиркаат косови прелетуваат чудни врани 
и елфи со загадочни насмевки ве канат 
во замоци потонати во сребрени магли
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V.
Да одминуваш продавачи на соколи 
што стоката си ја фалат и гестикулираат 
да бродиш како бригантина низ разлазеното 

мноштво 
од вајари загледани во природните модели 
каменоресци што делкаат барелјефи и надгробни 

плочи 
грнчари под чии прсти глината оживува 
уфрлени лица на тајната полиција и денгуби 
факири арлекини и танцувачки актери – 
клопче од страст и од смеа што улицата 

ја потпалува 
Да се вѕираш во грубите распукани раце 
на ѕидари и налбати абаџии и месари 
и да гледаш како нивните сенки го одложуваат 

пладнето 
што го носи својот загадочен молк 
над острите врвови на фригиските шапки 

на воздишките 

VI.
Да профучат покрај тебе џепчии што 

намигнуваат 
во занес ситно да чекорат малечки продавачки 

на кибрити 
разјарени возари да си пробиваат пат со пцовки 
низ кипови од питачи и проститутки 
прелати со лица надмени да ја разбркаат толпата 
од хроми слепи неми глуви и испечени 

измамници 
комарџии поживинчени и црвендалести пијаници 
невозможна збирштина подземен измет 

од изроди 
и да замислуваш дека процесијата од души 

невини 
селанчишта лукави и трговци достоинствени 
јадосани воденичари господарки и слугинки 

неопитни 
голтачи на пламен ѕвероукротители жонглери
момченца мрсулави и девојчиња каприциозни 
за миг ќе исчезне како во магичен сон 

VII.
И одеднаш да се судриш со капуцините 
со лица од строг карарски мермер 
со очи во кои како напната тетива 
се наднесува подбивната насмевка на Волтер 
и темната тага на тајни редови и братства – 
синкав оган што низ столетијата пулсира 
И скаменет да гледаш цела вечност 
како аловата јарост на Историјата се надига 
како стиховите на беспочетното ја голтаат 
прашинката наречена Човек 
и потоа како одново се самосоздава 
хармонијата на небесните супстанции 
како цветот се оттргнува од минералите 
за да ги одухотвори очите на Волтер 

VIII.
И загледан во неопфатот што крај тебе 

се прелива 
да си го сетиш телото како стерна сад зафатнина 
во која стихиите играат – вода и оган воздух 

и земја 
Во окото на мигот да го запечатиш раѓањето 

на Вселената 
и како виша подреденост Хаосот да го појмиш 
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да откриеш дека Ништото е другото лице на Сё 
дека Празнината е преполнетата чаша 

на Хармонијата 
дека самиот ти си свештенослужител во храмот 

на Озирис 
но и роб наведнат над веслото на римска галија 
тракиски жрец и свиреп воин на Тамерлан 
аскет во пустината Оптина но и шетач 
вајар од епохата на Леонардо и лечебник 
розенкрајцер и револуционер монах писател 
пламенче првотворител на Началото 

IX.
Да го слушаш разнојазичниот водопад од зборови 
жуборот и плискањето на бескрајно брборење 
мирис на канела карамфил и нане 
да те носи кон устието на попладнето 
кога сенките на фауните на Дебиси 
ја почнуваат својата возвишена процесија 
Шумолењето на минутите безбрежни 
да те збудали нивното лепливо реење 
како пчели што разлелеано ја бакнуваат 
огромната империја од билки и цветови – 
кантарион и нарцис анемона синчец и брош 
маточина матерка и невен калдрмниче 

и чемерика 
смрека подбел гербер пеларгонија желтуриче 

риган 
ружа лајкучка маргарита белоочица глуварче 

X.
Да се стопиш во нивното пурпурнолилаво 

волшепство 
златнобелокрвавозелено море
да се раствориш во глина мрак сјај одеци 
во вриежот души што слават до бога 
армада луѓе и небесни кораби 
упатени кон изворите на ноќта 
а всушност ја бараат прегратката на утрото 
И секогаш да се откриваш во пејзажот – 
вечниот прозорец низ очите на Волтер 
очите на судбината струењето на Светлината 
непознатата намера на Творецот в зори 
којшто го благословува Светозданието што 

изгрева 
и го испраќа својот син да се рее како провев 
низ митската врева на пазарот

    Препев од бугарски
    Санде Стојчевски
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ЗА ПОлнОтАтА 
И РАЗнОВИДнОстА

Иван Гранитски е современ бугарски литературен 
критичар и поет, кој раководи со книгоиздателството 
„Захариј Стојанов“ од Софија. Автор е на повеќе книги 
критики и есеи, како и на голем број поетски книги, 
меѓу кои: Архипелаг на зборовите, Атлантида, 
Горештиот крст, Храм, Овдешен штурец, Песна на 
мојата песна, Пред да дојде здрачот.

Иван Гранитски е авторитетно име во современата 
бугарска поезија. Имав чест од него, со посвета, да ја 
добијам неговата збирка критички текстови Критички 
етиди од која го запознав како луциден и инвентивен 
проследувач на книжевните вредности од современиот 
миг во бугарската литература, со една нагласена нишка 
на аналитичност во пристапот. Од значење е и неговата 
анализа на исклучителното дело на Гео Милев, која исто 
така ми е позната како еден од поговорите во еден 
пообемен избор од творештвото на Милев. 

Затоа за мене беше вистинско изненадување кога 
ми дојде в раце поетската книга на Гранитски Пазар на 
робови со биста на Волтер, во која на уводно место е 
објавена истоимената поема. Таа го претставува 
Гранитски како темелит поет кој има неверојатна тво-
речка кондиција, во еден здив, да испее десет крајно 
згуснати лирскоепски целости во кои, се чини, како 
да е собрано и натоварено севкупното житејско и кни-
жевно искуство на нејзиниот автор, но која е, исто така, 
и велик книжевен обид да се испее чудото на постоењето 
– сета негова демонстрација на разноличие, изобилство 
и апсолутна полнота. Истовремено, оваа поема на 
Гранитски ја афирмира и великата полнота на јазикот, 
на певот, кој се отвора и во себе го впива разновидното 
мноштво низ кое битието ни се покажува и ни се пре-
порачува. Така, полнотата и разновидноста, кои се 
претставени низ еден јазичен татнеж, кој како матица 
ги носи појавностите на материјалното како видлив 
знак на битието (човечката врвулица, татнежот на 

материјата, историски реминисценции, ботанички 
врвеж, мириси и слично), стојат во целосна рамнотежа 
со апсолутното отсуство и со Празнината. Со други 
зборови, во поемата на Гранитски се наоѓаат во драма-
тичен костец Ништото и Сё, и тој миг на равновесие 
е големата можност светот да е, да биде, да има нешто 
наспроти отсуството. Поемата на Гранитски во себе 
принаправила место и за присуството на Творецот, на 
првоначалникот, на великото происходиште на сё што 
суштествува. Со изострено чувство на крајно суптилен 
творец, Гранитски ја укрепува на крајот својата поема 
со неколкукратни велики каријатиди, со право, сите 
напишани со големи почетни букви: филозофот 
Волтер, Светлината, Светосозданието и врховниот 
Творец, кој ја укрепува својата шаренолика и света 
творба со присуството на својот син (Исус) кого, како 
трајна арматура, го придодава кон своето раздвижено 
и неспокојно дело. 

Уште една голема рамнотежа, уште еден велик 
баланс ја крепи оваа поема на Иван Гранитски. Станува 
збор за целосната рамнотежа помеѓу драматичниот и 
тежок товар на мноштвото на светот, симболизирано 
преку врвулицата на пазарот на робови, кое е исполнето 
со сепроткајувачка динамика, од една страна, и со це лос
на та неподвижност, со статичноста и мудрата индифе-
рентност на бистата на филозофот, кој овде ја симбо-
лизира празнината, но само навидум парадоксално, 
затоа што во нејзиното безмерие, преку погледот на 
бистата на Волтер, мноштвото се пресипува во отсут-
ното, за да може повторно, во еден незапирлив циклус, 
да избие како појавно, кое повторно се подготвува да 
влезе во сопствената сенка. 

Ете, ова се само бегло нафрлени размисли кои ги 
овозможува, ги предизвикува и ги нуди длабоката, 
драматична и искрената поема на Гранитски. Со задо-
волство ова ретко четиво му го предлагаме на маке-
донскиот читател, уверени дека во нејзините пластови 
ќе исчита нови лирски вертикали. 

Иван Гранитски
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Години

Една
по една
изморени 
ги нанижавме 
годините на мечтаењето
Нештата отсега 
само ќе се повторуваат

Сё е изветвено
веќе доживеано
извојувано 

Копјата
ќе ги замениме
со молчење
Молчењето со погледи
Погледите со празни
полиња
без играчи

И така полека 
ќе стигнеме
до самиот крај
Без никаква потреба 
од бесмислено
постоење

Заблуда

На враќање 
од мене не ќе најдеш многу –
ќе задоцниш
чинам ти кажав 
една пролет
кога седевме 
под расцветаната цреша
загледани
во белите облаци
налик
на необработен памук

Сочната тревка 
нежно подигрувана
со искривениот раб
на набабрените усни
од страв 
да не се прекине течението

на првиот слач
го отфрли
мигот на
неминовната
ништожност

Сега како заводлив младич 
во остарено тело
се враќаш 
да ја одиграш
ролјата што
лукаво ја прескокна

Гордана Хаџипанзова-Јанева е 
ро дена во 1967 год ., во скопје . Дипломирала 
ју гословенска книжевност на Филолошкиот 
фа култет во скопје . Извесен период рабо-
тела како професор по македонски јазик и 
литература . Периодично објавувала на пи-
си и фоторепортажи во Лајф магазин, Фо рум 
и др . за време на својот престој во Ка нада, 
неколку години работи како новинар (фото-
репортер) на весникот ма ке дон ски вести 
од торонто, а сега е негов надво ре шен 
соработник и дописник од Македонија . 
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Не обидувај се
Попусто ќе се измачуваш
на враќање нема речиси
Ништо
освен топол повеј
на залудно
помината младост
засекогаш
загубена
во расфрлената пепел

Раѓање

Кога повторно се раѓав
веќе знаев
како да се провлечам 
низ крвавиот
и тесен канал
Со жилавите раце
силно ги туркав 
ѕидовите на матката
и се опирав 
од притисокот 

на мазните мускули
Длабоко вдишував од 
застоениот воздух
и ги занемарував
надојдените болки 
на родилните пулсирања
Ослободена од секаков страв
без грчевитиот вресок 
од првиот животен здив
овој пат 
вистински се раѓав

Галебот

Немaта средба 
крај сончевиот езерски брег
е нашето катадневно
надитрување

Отпрвин
несигурно стоиш
на одредена далечина
и се колебаш
глумејќи
незаинтересираност

Потоа 
со чуден блескот
од златестите очи
ме застрелуваш
право во 
подзатворените зеници

Ти ми се приближуваш 
со скриена претпазливост
Јас те очекувам
со крајна трпеливост

Ти се плашиш од мене 
од моето
случајно движење 
А јас стравувам по тебе 
по твоето
ненадејно одлетување

И којзнае
колку би траела
таа игра на молчење 
и гледање
да можам да одолеам 
на убавината
и немоќното посегање
по недофатната
скротливост
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РАЗнОстРАнОстА 
нА тВОРеЧКАтА 
ИнДИВИДУАлнОст 
нА КОле АнгелОВсКИ
(Повод: четиридецениската континуирана 
дејност во скопскиот Драмски театар и надвор 
од него како режисер и актер, како автор 
на драмски текстови, адаптации и сл.)

Да се пишува за познатиот македонски театарски 
и филмски актер Коле Ангеловски (1943 г.), кој целиот 
свој работен век го помина во скопскиот Драмски теа
тар, значи да стане збор за една многустрана творечка 
присутност со импозантен опус, и тоа во повеќе домени 
на творештвото (театарската и филмската глума и 
ре жија, драматургијата, учество во медиумите блиски 
до театарот – ТВ, радиото, естрадата итн.). Во сите 
об ласти, без исклучок, создаваше со интенција да биде 
што е можно поблиску со својата уметност до нај ши
ро киот круг гледачи, способен да се сообрази на нај раз
личните вкусови, афинитети, барања, стилови, жанрови, 
епохи, возрасти.... Тоа ќе рече дека сето она што го 
создаваше, пред сё како режисер, многу брзо и лесно 
воспоставуваше комуникација со гледалиштето, уште 
побрзо и некако наеднаш проектите на кои работеше 
се засакуваа, се прифаќаа, истрајуваа и доживуваа рекор-
ден број претстави, задржувајќи се на тој начин невооби-
чаено долго на репертоарот и наметнувајќи се во самиот 
врв на најгледани сценски реализации во Ма кедонија. 
Или, со други зборови речено – во кој и да е домен на 
творечката актива да се ангажираше, ос тваруваше 
резултати што ја носеа ознаката на една ком плетност, 
на една своевидна свежина. Секако, по себно треба да се 
респектира неговиот ангажман и афир мацијата на 
комичниот театар во Македонија, кој се наоѓа на мар-
гините на збиднувањата кај нас. Ништо по мал не е 
придонесот на Ангеловски во една друга, исто така 
запоставена област – театарското творештво на менето 
на најбројниот и најблагодарен аудиториум – децата. 
Независно од медиумот во кој создаваше, доз волуваше 
сё, освен здодевност, внесуваше ведар дух, ху мор што 
блика, создавајќи мигови на комично вдахновение... 
Дури може да се каже дека, како режисер, осо бено во 
областа на комедиографското творештво и во доменот 
на творештвото на најмладите, Коле Ан геловски отвори 
една нова страница, едно ново поглавје...

1. Коле Ангеловски како филмски актер 
     и режисер

Уште за време на студиите на Академијата за театар, 
филм и телевизија во Белград, т.е. на почетокот на 
60тите години на минатото столетие, скоро магнетски 
вниманието и љубопитството на Ангеловски го при-
влекоа тајните на окото на филмската камера, дебитирајќи 
како филмски актер во филмот „Саша“ во далечната 
1962 год. Настапи и во филмовите, во продукција на 
филмските куќи од Белград, Загреб, Сараево – „Лито 
виловито“, „Човек од светот“, „Да се дојде и да се остане“, 
потоа во екранизациите на театарските претстави 
„Народен пратеник“ и „Бановиќ Страхиња“, како и во 
големите филмски спектакли „Сутјеска“ и „Битката на 
Неретва“ и др., па оттука и неговата широка популар-
ност кај публиката не само во Македонија, туку и во 
поранешна Југославија... Се најде и во кастингот на 
неколку култни македонски играни филмови. За 
најплоден период како филмски актер на Коле 
Ангеловски треба да се смета 1971 год., кога настапи во 
филмовите од македонската продукција „Време без 
војна“, „Македонскиот дел од пеколот“ и „Жед“. Играше 
и во други филмови на „Вардар филм“ – „До победата 
и по неа“, „Македонска крвава свадба“, креирајќи ролји 
што го ширеа духот на оптимизмот, на духовитоста, 
остроумноста и шеретлакот на таканаречениот „мал 
човек“, што се снаоѓа во сите средини и ситуации.

Освен како филмски актер, Коле Ангеловски се 
искажа и како филмски режисер. Негов првенец беше 

Коле ангеловски
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филмот „Колнати сме, Ирена“. Голема популарност кај 
најширокиот гледачки аудиториум му донесе 
екранизацијата на комедијата „Викенд на мртовци“, 
што ја режираше и на својата матична сцена – скоп-
скиот Драмски театар.

2. Ангажманите на Коле Ангеловски 
     како театарски актер

Првите чекори на сцената на Драмскиот театар 
Коле Ангеловски ги направи пред повеќе од четири 
децении (1967 г.), кога се вработи, за подоцна целосно 
да ў се посвети на театарската режија. Не беше мал 
бројот на претстави во кои тој се појавуваше во двојна 
улога – како актер и како режисер (праизведбата на 
„Панургиј“ од Русомир Богдановски која, освен во 
својот матичен театар, ја режираше и во театарот во 
Велес). Меѓу првите актерски остварувања треба да се 
сметаат оние во „Лисистрата“ од Аристофан, во стиху-
ваната пиеса „Владимир и Косара“ од Стефан Таневски, 
во „Балада за лузинското страшило“ од Питер Вајс и 
особено во Фејдовиот водвиљ „Болва во уво“, во која 
го толкуваше ликот на Рагби на еден нему својствен 
начин, со дух и фантазија, со разиграност и неочекувани 
реакции. Мошне сочни и колоритни ликови, иако по 
обем не толку големи, но карактеристични за претста-
вите, Коле Ангеловски реализира во „Јане Задрогаз“ од 
Г. Стефановски, во Гогољевиот „Ревизор“, во „Ескуријал“ 
и „Слепци“ – Гилдерод, во „Сојуз на лажните светци“ 
од Булгаков, во „Вишновата градина“ од Чехов и др., 
успевајќи релативно малите ролји да ги обликува мошне 
животворно и да ги обои со неговата актерска инди-
видуалност и препознатлива непосредност...

3.  Режиите на Коле Ангеловски во доменот 
     на театарското творештво наменето 
     за најмладите

Кога станува збор за доминантниот ангажман на 
Ангеловски како режисер, во никој случај не би можеле 
да ги заобиколиме неговите мошне инвентивни поста-
новки не само во неговата матична куќа (Драмски 
театар), туку и на сцените во МНТ, Театарот на народ-
ностите и Театарот за деца и младинци во Скопје, а исто 
така и на сцените во театрите во Битола, Куманово, 
Штип, Велес и др. Ако, пак, ги бараме највисоките 
репрезенти на оваа мошне специфична и сложена 
област, тогаш нив ќе ги најдеме во антологиските прет-
стави „Шекспир во приказни“, „Чук, чук, Стојанче“ од 
Оливера Николова, „Баш челик“ од Горан Бабиќ, кои се 
најдоа во натпреварувачкиот дел на неколку мошне 
угледни интернационални театарски фестивали 

(Фестивалот на детето во Шибеник, на МЕСС – Фестивал 
на мали и експериментални сцени на Југославија во 
Сараево) и д.. Покрај другите, ги режираше и праиз-
ведбите на пиесите „Чудовишта во нашиот град“ од 
Русомир Богдановски, „Генералот Рококајко“ од Ристо 
Давчевски, „Дете голомеше“ од Васил Пујовски и др. Го 
издвојуваме овој сегмент од режисерското творештво 
на Коле Ангеловски зашто сметаме дека е мошне зна-
чаен, па и пресуден во формирањето на вкусот на 
младите гледачи, во регрутирањето нова публика, осо-
бено при непостоење на ниту една специјализирана 
куклена сцена и при егзистирањето на само еден един-
ствен професионален театар за деца и младинци.

4.  Театарската режија како главен 
     фундамент во творештвото 
     на Kоле Ангеловски 

Неоспорен е фактот дека ангажманите на Коле 
Ангеловски се посебно релевантни, најпродуктивни, а 
секако и квалитетни во доменот на режисерската 
дејност, а не многу помали и на гостувањата надвор од 
својата матична сцена. Создаваше претстави блиски 
до сензибилитетот на најширокиот круг гледачи, пос
тиг нувајќи во најголемиот број од нив целосна комична 
димензија. Доказ за ова се, пред сё:  „Сомнително лице“ 
од Нушиќ, на Малата сцена на скопскиот Драмски 
театар, „Собирен центар“ од Душан Ковачевиќ, коме-
диите на Миле Попоски „Викенд на мртовци“ и 
„Солунски патрдии“, поголем број водвиљи на Жорж 
Фејдо, Реј Куни...
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Меѓутоа, би било сосема погрешно мислењето 
дека Коле Ангеловски како театарски режисер е исклу-
чително ориентиран само кон поставувањето текстови 
од комедиографскиот жанр. Тој режираше и поголем 
број изведби од таканаречениот „железен репертоар“, 
а исто така и проекти од домашни и странски автори, 
во кои доаѓа до израз истражувачкиот дух, неговите 
афинитети кон малите театарски форми. Овде мислиме, 
пред сё, на режиите на Ангеловски на монодрамата 
„Детски работи“ од францускиот писател и актер 
Рејмонд Кус, со извонредниот Игор Џамбазов, на дуо
драмата „Брачен плејоф“ од Ватхед со Љиљана 
БогоевиќЈовановска и Кирил Ристески, „Заливот“ од 
Ги Фоази и др.

Со забележителен успех, Коле Ангеловски режи-
раше и повеќе дела од светската драмска класика и од 
современата драматургија („Бура“, „Веселите жени 
виндзорски“, „Сон на летната ноќ“, „Калигула“ од 
Ками)... Во неговата мошне богата театарска режисер-
ска кариера спаѓаат и импозантен број праизведби на 
текстови од македонски автори (Миле Попоски – 
Ангеловски ги режирал најголемиот број негови коме-
дии, потоа Русомир Богдановски, Сашко Насев, Оливера 
Николова и др.)

Коле Ангеловски може да се смета како еден од 
втемелувачите на два жанра кои кај нас, за жал, не 
најдоа поплодотворна почва. Станува збор за мјузиклот 
„Ало будење“ од Зафир Хаџиманов и за првото маке-
донско кабаре „Коприварник“, како и за кабарето 
„Кабаре – коприварник“, што ги режираше во својот 
матичен театарски колектив – Драмскиот театар, и во 
театарот во Битола...

5.  Режисерските гостувања 
     на К. Ангеловски во македонскиот 
     театарски простор и надвор од него

Важна составка во дејноста на К. Ангеловски 
претставуваат и неговите многубројни гостувања во 

Македонија и надвор од неа. Најчесто се наоѓаше на 
режисерските пултови во Битола и во Прилеп. 
Почетокот на соработката со Народниот театар од 
Битола беше означен со поставувањето на пиесата 
„Маратонците го трчаат почесниот круг“, импонирајќи 
со стремежот за единственост и со чувството за 
ослушување на динамичните импулси на текстот, без 
да се впушта во сомнителни ефекти. Своите афинитети 
кон водвиљот, пак, ги покажа со режирањето на битол-
ската професионална сцена на дела од Фејдо. Голем 
беше бројот на гостувања на Ангеловски и на сцената 
на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ во Прилеп, 
во кој мошне значајно место имаат праизведбите на 
дела од домашни писатели („Ибро Јадране“ од Благој 
Ристески – Платнарот, „Покојниот великан“ и „Туѓо 
сакаме – свое не даваме“ од Миле Попоски, „Духот на 
слободата“ од В. Чернодрински). Режираше и на велеш-
ката сцена, а една од нив беше праизведбата на пиесата 
„Крчма на патот за Јевропа“ од Жанина Мирчевска, 
потоа во скопскиот Театар на народностите, во Театарот 
за деца и младинци итн.

Во овој нецелосен пресек на театарските поста-
новки на Коле Ангеловски надвор од неговата доско-
решна матична куќа – Драмскиот театар, влегуваат и 
неговите забележителни гостувања во „Позориште 
младих“ во Сараево и во Покраинското народно позо-
риште во Приштина...

6.  И уште неколку други факти 
     за Коле Ангеловски

За сестраноста и комплексноста на режисерските 
и други дејности на К. Ангеловски говорат и ангажма-
ните на овој уметник во доменот на ТВмедиумот, каде 
што во сопствена режија, адаптација и драматизација 
ги реализираше широкоприфатените ТВдрамски 
серии „Итар Пејо“, „Солунски патрдии“, „Училиште за 
кловнови“ и др. На телевизијата и на радиото беше 
ангажиран и како режисер на импозантен број ТВ и 
радиодрами, потоа на програми од ревијален, забавен 
и друг карактер. Не останаа незабележани ни неговите 
ангажмани како адаптатор, автор на голем број драма-
тизации и оригинални дела итн. 

Ваквата импозантна творечка активност на Коле 
Ангеловски во повеќе области на театарското творешт-
во резултираше со повеќе високи и значајни признанија 
добиени од УНИЦЕФ, од книгоиздателството „Младо 
поколење“ од Белград за претставата за деца „Баш 
челик“, за најдобро театарско остварување за најмладите 
во поранешна Југославија, од југословенскиот филмски 
фестивал во Пула, а круна на сите овие и некои други 
признанија беше и останува најпрестижната државна 
награда „11 Октомври“.
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Даниел Самоилович

Ветрот

Од каде дојде ветрот
наеднаш и натоварен со песок
носејќи ги нашите нешта кон морето?
Луд крадец, знаеше што прави
кога ни го фрли во очите густиот
седимент на времето, карпа
сронета од епохите. Какви
„нешта“, можеби крпи, или 
пак перки од нуркач, писма, нешта?
Зошто ги сакавме или подобро речено
зошто тие се сакаа себеси? 
Подобро е вака: зелени и црни трапези
што скокаат низ песокот
висејќи меѓу сонот и сеќавањето.

Пристаниште Мадрид, 1976

Гледајќи како се приближуваш

Се појавува твојата замислена дамка 
на свиокот

така дрворедот си ја враќа својата висина
што окото ја имаше намалено додека не влезе
како бонсаи, во еден домашен простор.
Никогаш не сум доволно внимателен
кога ги гледам другите
влегуваш во мојата слика и задоволството
што гледам како доаѓаш ме попречува 

да мислам
она што за мене е лево, 
за тебе е десно и обратно
и на едниот крај од тој обратен поглед
би бил јас, виден од далеку и однадвор.
Само сонувањето е почудно од зборувањето
и почудни од соништата се дрвјата:
имаат свој живот, имаат сини листови
и таа боја постои за да посочи
дека морето не е многу далеку.
Ќе одиме? Велосипедите се подготвени.
Нека бесшумно минат тркалата
во едно златно време
покрај големата падина што води кон 

плажата.

Колонија Сакрамент 1985

Даниел Самоилович е роден во Буе-
нос аирес, во 1949 година . автор е на еди-
наесет книги поезија, меѓу кои „El Ma go“ 
(1984), „Superficies Iluminadas“ (1996), 
„Molestando a los demonios“ (2009) . Мо -
мент но работи на драмски текст во сти-
хови со работен наслов „1929“ . Уред ник е 
на „Поетскиот магазин“ од 1986 го  ди  на . 
негови книги поезија се пре ве де ни на 
француски и англиски јазик . Даниел са мои-
лович е преведувач на шпански од 
ан глиски, италијански и латински јазик . 
Меѓу книгите што ги има преведено се нао-
ѓаат и драми од шекспир . Добитник на 
наградата „Хулио Кортасар“ во 1997 го ди-
на, наградата „леонардо“ на ар гентинскиот 
арт-музеј и светската теа тар ска награда за 
превод на центарот рикардо рохас при 
Уни вер зи тетот на Буенос аирес . 
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Порто Дос Осос1

„Љубовното страдање те зграпчува за грло
како никогаш повеќе да не ќе бидеш сакан“.
    Аполинер

Како ќе заноќи 
ако сенката не знае да се справи
со чистото синило на заливот?
Труповите на бродовите веќе се црни
а небото е прошарано со црни јарболи
а водата сё уште блеска.
Во барот, силуети 
кои ноќта ги исекла од сребрена хартија
пијат виски и мрморат 
на половина дузина јазици. И твоето шише
станува исто како и сите други шишиња;
етикетите повеќе не можат да се прочитаат.
Но како ќе се заноќи 
ако ноќта се двоуми 
пред синиот штит на заливот?
Можеби некој доаѓа пливајќи 
од бродовите, и преку црната бразда 

од бродот
што ја создаваат неговите невидливи замави
ноќта ќе влезе во морето. Тогаш да,
пред да пристигне пливачот
ќе заноќи и ќе се отвори раката
што во тупаница ти го држеше срцето.

Порто Дос Осос, 1987

Пожар, веројатно

Гледаш кон воздухот и не можеш да 
поверуваш

дека има тони ситна пепел
кои повремено го прават виолетов.
Време е кога моторните чамци се враќаат
во пристаништето варосано бело.
Сё е присутно, сё е привремено
не остануваат траги во водата, ниту
една ноќ чува спомен од другите.
Ако е вистина дека е шума што гори
смрзнатото утро ќе ги најде трупците
како чадат на друга страна:
линии од јаглен на ѕидот на еден затвореник
на секои четири една гранка поставена 

хоризонтално
на исправените трупци – тоа ќе посочи
дека еден ден минал поинаков од другите.

1 Пристаниште Две Коски (заб. прев.).

Но каде, не знаеме
и не знаеме со сигурност дека е така

а дури не се ни заноќило.
Се наоѓаме толку на југ, толку навлезени 

во летото
што заноќува доцна, многу доцна.

Езеро Маскарди, 1988

Днепар

Чекан одекнува на мразот
што го покрива Днепар: и се задржува
мртва, сенката што минува.
Раскажува дедо ми во трпезаријата 

на својот дом:
продолжуваат да удираат додека не се 

раскрши мразот,
ја отстрануваат рибата
и светнатиот цртеж на стаклата од резбарот
ми се чини непроѕирен како мразот.
Се крева пареа од неподвижната река
а толку работи игнорирам од оваа слика:
ако реката е опкружена од клисури
или големи плажи, дали има грмушки 

или буки, 
дали има многу или малку луѓе и на кое 

растојание 
се наоѓа хоризонтот и какви се тие птици.
Тоа е хемиски нестабилна сцена: 
како поларизиран лист што овозможува 

да се види
Фуџијама од одредено место, а од другото
една гола Јапонка.
А сепак има едно име: Днепар.
Кратко е и негативно, експлодира и те 

напушта
во смрзнатата долина.
Во далечината има чад, ги изгореа колибите
а над тој трупец
заедно убија еден Евреин и неговото куче.
Со прстот го следам текот на водата
на картата на Русија
Така ги вкрстувам стиховите на една песна:
без сё уште да напишам: ПОДОЛ, КИЕВ
под точка 6. 

Буенос Аирес, 1991

   Препев од шпански јазик
   Марија Крстевска
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Враќањето на блудниот поет

Кога заѕвони влегов во класот
тие беа во клупите Другите беа умреле
втренчено ме гледаа ме запишуваа во дневникот
што ме гледате им реков отсуствував ќе ја 

повторувам годината
бев на север расправав важни прашања
потоа на југ легнав во една јасминова шума
и како бела преслека ползев низ ветрот
имам и фотографија во боја со една девојка 

на плажа
бев првенец во училиштето и на приемен 

бев прв
што да правам имам неоправдани Тие ме гледаа 

со трагична радост
ни збор да речат би рекол дека ме жалат
јас ги нарекував во себе грдотии бубачишта
тогаш влезе Испитувачот со оловна ластовичка 

на рамото
ох само да знаете што ми шепна на уво

(1945)

Дарба

– Ќе ти докажам дека сите платна се лажни,
Рече стручњакот и си ја извади лупата
Што токму тогаш ја беше добил
Од Марспланетата.

Колекционерот се насмевна, го забавуваше таа 
идеја,

Неговите платна беа станале мерило
За препознавање на светски славните мајстори,
Го потроши на нив сиот имот
На минатите и на колената идни.

– Да почнеме оддесно налево,

Погледни го овој Тицијан, те молам!
Навистина, под лупата јасно се виде
Колку една изведба може неуспешна да биде.
Сликата била нашлакана од ученик без дарба
На обичен час по цртање.

Што се однесува до неа,
Прошепоти колекционерот со пожолтен лик,
Ме гризеше и мене некој сомнеж внатре во 

душата.
Но овој Рафаел што го меркаш сега
Ако е само копија
Тогаш божјата рака сама ја направила, ха, ха!

Гледај, и истражувачот кому не му беше до шега
Му го покажа серискиот број
Втиснат во црнките на Мадона.
Од средината на салата не најде сили
Да ја впери лупата во нив.

А сликите се откачуваа една по друга.
Пред последното платно, пред Рембрант
Милионеротколекционер
Се фати за срце и се испружи на земја.
Од устата му излетаа лилјачиња.

ДеВетМИнА РОМАнсКИ ПОетИ

Ѓелу Наум 
(1915–2002)

Марин Сореску 
(1936–1996)
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Стручњакот потоа обиколи многу музеи
И сите ги зави во срам и смеа.
Па дури ни рамките вистински не беа!
Непопустливата лупа изнесе на видело
Стравотни нешта.

Сите големи мајстори биле убиени
Веднаш по првите сликарски потези.
И убијците што им ги присвоиле имињата
Продолжиле да сликаат со нивните масла
И со крвта нивна, и самата смртна.

Така се празнеа галериите
Со неуки купувачи се полнеа затворите
Пред човекот со лупа  безжива пустина
А него го зафаќаше сё поголема тага.

Еден ден му падна на памет
Да ја впери лупата во улицата
Под неговите нозе.
Се стаписа кога виде дека и таа е лажна.
Вистинската улица беше некаде далеку отаде.
Се вгледа во градот – лажен беше и тој,
И дрвјата беа лажни, и сё, сё,
И не издржа да не се расплаче.

Во ридања гласни и в треска од бол
Со рака вклештена околу инструментот зол
Продолжи понатаму, стар, побелен сет
Решен да го доуништи белиот свет.

Со мртвите не можеш да си играш играчки

Со мртвите не можеш да си играш играчки
Немаат смисла за хумор, премногу се мирни,
Си го сфаќаат сериозно постоењето
Целосни господари се на своите судбини.

Премногу се сиромашни за да изгубат нешто
Пред нас, имотните, толку живи,
Не можат да се продадат за ништо на светот
Со нив не се исплаќаат стари долгови.

Со нив ништо повеќе не може да се стори
Не подложат повеќе на никаква осуда
Ниту на извишување на овоземското тло
Па како да ги натерате да се продадат

Повторно за поудобно, почовечко место?
По овие скалила, засекогаш искачени
Ги платија со сё расположливо, чесно 
Сите еднаквости што им беа дадени.

Илеана Маланчоју 
(1940)
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12 октомври 1992

се враќам дома после толку време талкање 
по букурешт

и доаѓам со празна торбичка в рака
и ете ти ја неа на порти, вели, е па синко,
божем рече дека одиш на печалба
дека за две години ќе спечалиш толку колку 

други
ни за четири не би можеле да успеат,
а ете не носиш ништо

како ништо, кога токму ништо заработив,
и носам дома толку ништо колку што никој
не би можел за две години ни да собере
дури ни сам не можев да го довлечкам
сето ништо што го заработив

идат зад мене колите натоварени со ништо
готови да се скршат под товарот
кога ќе ги растовариме во дворот
никој нема да има толку ништо како ние

за годинадве ќе биде барано повеќе и од златото
ќе продаваме од него само кога ќе му расте цената
бидете сигурни, мили мои, толку ништо нема 

никој.
цели две години го собирав мислејќи на вас.

Jail-house rock (II)

Постојат повеќе начини
да ја изразиш рамнодушноста.
На пример да се намуртиш среде седница
и да те прашаат да не ти е лошо.
„Не“ да речеш.
Помислив на русокосата што помина крај 

прозорецот
личи по малку на Џесика Ланг
од една не многу успешна фотографија
или повеќе онака како што си ја замислувам
ама не со залепени гради до прозорецот 

на тролејбусот
едно дождливо попладне кога нејзината руса коса
ќе можеше совршено да се вклопи
во темниот декор „Нели е така?“
го прашав другар ми.
Беше лут. Не рече ништо.
Само слегна со рамената. 

Јоан Ес. Поп 
(1958)

Андреј Бодиу 
(1965)



08.04.2011 51

ДЕВЕТМИНа рОМаНсКИ ПОЕТИ

Збор-два за опозицијата природа–култура

Го застрелаа часовничарот Евреин од колоната.
Кумот на тате некое време продаваше шајки
и тоа пред очи на локалниот комитет на 

партијата, а потоа се обеси.
Вујче Милика умре од цироза.
Мариус заглави со картањето. 
Гробот му е веднаш до гробот на Милика, 

на ул. Вечност.
Жителите на Тулча умираат распределени.
Фабриката за мермер има работа преку глава.
Коњи и коњски прекривки. Паради, свечено 

осветление.
Дувачкиот морнарски оркестар плука низ 

трубите
врз своите мртовци, убива сколовранци
а потоа доаѓа свештеникот.
Врз еден граѓанин што си пиеше кафе во 

„Унион“
се урна цел балкон.
Мртвите пропаѓаат во јами со вар и продираат 

сё подлабоко
– сё дури не налетаат на подземна вода.
Останатото е кружење на водата во природата.

Можеби јас не разбрав добро

Можеби јас не разбрав добро
Дека во симулакрумот на верата постои трошка 

вистина
што не е препорачливо да ја игнорираме
не од претпазливост или некој сложен одбранбен 

инстинкт
што на крајот на краиштата нё обмислува 

во тајна
и нё отстапува на едно преподобно братство
или на една љубов луда по кревки битија,
туку од некој несвесен занес
од желбата, и тоа разбирлива, да се талка
со едно чудно чувство на сигурност.
Само така ќе го откриеме песочниот брег
пропаднат во тиња и чакал.
Сега, кога се искупив за гревовите,
треба да признаам дека ми е полесно
да зборувам за она што го чувствувам во себе
тогаш кога го надминувам смешното, мачното, 

несфатливото
за да се вдлабочам во релативната и евтина слава,
во секој случај залудна,
и можеби навистина јас не разбрав добро
за каков возвишен крај на овие трескавични 

искашлувања крв
се готвам 
дури и тогаш
кога во грозница се противам да умрам
оти секој може да умре
па се „правам наудрен“
и рамнодушно чекорам низ темни ходници
низ задушливи чекалници полни со колку 

сакаш болки.
Можеби сакаше да знаеш
во какви работи се замешавме
зошто не можевме ни глас да пуштиме а не пак 

да викаме
дури и со анемичен глас „Помош, помош“.
Ќе беше залудно, како што е и сега,
зашто никој повеќе не може да ги препознае 

знаците.

Аугустин Јоан 
(1965)

Василе Багиу 
(1965)
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Не знам дали треба да бидам љубезен,
да се повлечам или, напротив, да сум суров,
не знам, во исчекување сум, во непријатна 

состојба
што не можам повеќе да ја издржам
чувствувам дека во воздухот и во дрвјата
надоаѓа пролетта, таа кротка, смртна 

спасителка.

Необична случка 
(извадок)

Едно утро
го повлеков казанчето за вода во бањата
– фала богу што се сетив! –
и тркнав до трафиката да купам нешто. Носев 

кошула
„хавајка“. Се тресев по малку на ветрот
кога одеднаш покрај мене пројури воз. ВОЗ! 
Со два кружни и усвитени вагони
што јуреа секој на своја страна со различна 

брзина,
поврзани со тенки влакна од коноп и пластична 

коса.
Не се шегувам! Баш така, навистина, чуфчуф! 

И нормално,
се онесвестив. Ќе ми пукнеа ушните тапанчиња...
не можев ништо да чујам... каде ли сум?
Еден лилав таван многу блиску до тлото...
под што вибрира... смрдеа на мочка во воз, 

во воз сум! 
без кошула без панталони само по гаќи 

и чорапи
ишарани со некои чудни геометриски цртежи 

што не ми се познати!
Како сум стигнал овде? Ме пренеле само мене 

или и другите?

„Излегувај оттаму!“ слушнав глас. Излегов 
со чекори

како на џуџе и кого да видам? Под истиот 
лилав, но малку потемен таван

го гледам лекарот Золе, нашиот бивш сосед!

Мислевме дека е во Израел.
Зарем сум во Израел? 
„Седни и немој да се тресеш повеќе. Рутинска 

контрола“
Черепот ми е заробен меѓу два одбојни вентила 

рацете врз потпирачи
што автоматски ги парализираат
Лекарот ЗОЛЕ се приближува
дури сега гледам дека има ГЛАВА ОД СОКОЛ!
со светлосна топка одозгора од која изрипува
едно змиулче. „Безделниче!“, устата му е без дел.
Сокол, кондор, заслепувачка светлина, го 

чувствувам како кружи
над моите бели заби. Ми пика огледалце меѓу 

непцата
со илјада сребрени куки
неговото тркалезно слепо окце ми ги дупчи 

непцата.
Бр Бр Бррр БРРРРРРРРРРРРУМММ!!!!!!!!!

динамитната кутија експлодира лебдам под 
задникот

на забарскиот стол лебдам над невиделиците 
како расфрлувач на инсектициди замрзнати 

воздушни струи
кикотења на влекачи
и наеднаш...
Да не должам: одеднаш
се разбудив во кабинетот на доктор 

КРИСТИНА
воен лекар во поликлиниката Црвено Знаме
А да не е тој? Да не си ги избрикол мустаќите?
Навистина е голобрад... замислете си: доктор 

Кристина голобрад! 
Очите ў се зголемени исцртани со црн молив
над главата

вака избричен е како зрачно кубе што расфрла 
светлина

лилавиот таван облечен во наметка ми покажу
ва во дното на собата

едно дрвено коњче бело како млеко.
Седнуваме секој на своја страна. „Опушти се“ 

вели
„Ќе ти го длабиме окото“. Значи нема да ми го 

стругаат.
Трррр! врз една шина: фотоапарат ли е или 

видеокамера?
„Стави ја брадата овде, во подлошката, дообро“
десно од мене нишанот на една карабинка 

„Имаш кафеави очи“
и притиска на чкрапалото. Тенок зрак ме 

погодува директно во зеницата.
„Знаеш што има таму?“ прошепнува. 

Кајус Добреску 
(1966)
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„Најодзади мрда една точка
влакно трошка усвитена жица, парченце плазма,
растопен метал бревта, мајчина му,
ми фалат неколку збора, како да ти објаснам? 
А... Знаеш, после сите овие глупости 

со космосот што експлодира
и ... мајчина му, оттогаш па сё досега 
се шири“.

ме прободува тенок зрак
низ црната уста во центарот на окото
Неговиот лик, на половина спокојно насмевнат
а на половина препотен и во неред
„Па добро, таму внатре е обратно
таму имплодира, викна,
ИМПЛОДИРА!!!“

Како е...

како е да водиш љубов?
како е да си слободен?
како е да те заборават родителите на пазар?
како е да имаш сестра?
како е да ти падне заб?
како е да се степаш?
како е да водиш љубов со мене?

– а старецот рече: треба да бидеме претпазливи,
да се сетиме, да разбереме.

како е да разбереш, како е?

видов што сакав да видам
а сакав да го видам од поблиску
гергуц
и гергуц станав.

очите ми ги гледаат прстите
прстите ќе ми ги извадат очите.
забите ќе ми се заријат во ушите
кои ги слушнаа веќе како крцкаат

– пред малку ги видов преку прозорец,
доаѓаа раздвоени. Каков е животот? 
Како е да имаш родители? Како е да се тепаш?

– сакав да се заведам: отидов в кино
се поканив в град, си нарачав сок, љубоморен бев
(телефонот цело време ѕвонеше зафатен)
сакав да се прошетам со чамец, но љубезно одбив.

Да се запознаеме подобро, реков,
еден ден успеав да се бакнам в уста
но плунката ме исполни со рамнодушност,
а од рамнодушноста ми се згади.
– Како е да имаш семејство? Како е да имаш 

жена? А маж?
Како е да имаш пријател?

Се љубам, се сакам
Се љубам себе си.

би останал скаменет на едно место
но тргнав зашто имав нозе
живеев зашто се движев
особено за да го разбере тоа некој, некој, 

кој е мајка

– Што ми е гајле, чичко Гергуц, дали сум јас или 
некој друг?

         

   Избор и препев од романски
   Лидија Димковска

Сорин Гергуц 
(1973)
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Радомир Уљаревиќ

Приказна за постоењето и непостоењето

смртта сигурно ќе дојде
 и очите твои ќе ги има

но смртта нема да дојде
 и ти ќе ослепиш

смртта ќе дојде
 и очите твои ќе ги има

но смртта ќе пројде
 и ти ќе ослепиш

и смртта ќе дојде
 и очите твои ќе ги има

но смртта не постои
 и очите твои ќе ги има

Крај и почеток

а кога излегуваме од водата
допирајќи се до брановите

се спасуваме во гревот бидејќи
не сме сосема од овој свет

лебедите прелетуваат
од идно во ново време

на местото на допирот
два света

а јас сум два света
и таа беше два света

кои во мигот се пронајдоа и 
се претворија во солза на андрогин
во светлоста на кожата
која е осветлена свест

крај и почеток

Радомир Уљаревиќ е роден во 1954 
го дина, во село Врбовац, близу Бихаќ . Об -
јавил повеќе книги, меѓу кои: мена, Џеб но 
ноже, Прибирање податоци, Преса, Зим ски 
дворец, Опис, Некои нешта и друго. Жи вее и 
работи во Подгорица .
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Сена

кој сум јас
на брегот од Сена
која опијанета
надојдена тече
низ крвотокот на светот

кој сум јас
зауздан во твојата женственост
кој сум
кога јас не сум

кој сум
кога на лицево
ја читам чистата земја

кој сум
кога ме исполнува дах 
кој ми соопштува
дека сум
во сонот што е јаве

кое се струполува 
во сонот

Месечина

ги паметам тој занес
и таа пропаст

секогаш што зјапаат
на почетокот на светот

сме се раѓале и сме се
враќале меѓу неродените

сме се восхитувале на некогашниот сјај
го уживавме првобитното време

а кога излегуваме од водата
допирајќи се до брановите

се спасуваме во гревот бидејќи
не сме сосема од овој свет

ја впивав месечината
што се белее на твоето рамо

како да излегува од кожата
и ги осветлува планетите

се сеќавам на следното метро
со кое ти не дојде

а јас на станицата Conkorde
сонував птица

со клун
кој е посилен

од она што е победено
во нас

    Превод и белешка
    Славе Ѓорѓо Димоски
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Фросина Наумовска

Условена љубов

Многу сакам да имам деца
и тие надвор да играат топка.
Aко им падне ќе им ја подадам
велејќи опа, опа.

Многу сакам да имам топка
и со неа надвор да играат деца.
Aко им падне ќе им ја подадам
велејќи опа, опа.

Многу сакам да падне топката
со која ќе играат моите деца.
Ќе им ja подадам, 
велејќи опа, опа.

Без емоции

Ја видов мачката.

Беше сосема буквално убиена:
затечена во трчаница,
дополу смачкана
од тркалата на нечија кола.

И се вклопуваше.
Совршено жива.

Во метежната метропола.

Геометрија

Отворајќи го кругот
станувам дел од неговата кружница.

Тргнувам да ги ослободам
– ме заробуваат.

Затворите се кај нас на улицитe.

Слободите, во ќелиите:
да соберат малку луѓе.

Коцкар

Ако победам ќе 
излудам од среќа.     

Ако изгубам
ќе излудам од мака.

Сеедно.

Фросина Наумовска е родена во 
1981 година, во Куманово . Дипломирала 
на Факултетот за драмски уметности во 
скопје . автор е на куси раскази, објавени 
во списанијата стремеж и Лик, и на стихо-
збир ката модерен светец . автор е и режи-
сер на претстави за Кумановскиот театар . 
До битник е на наградата за најдобра не об-
ја вена стихозбирка Ацо караманов и на 
п о ве ќе награди за режија на краток филм . 
Во моментов е на магистерски студии во 
Пра га . нејзина најнова објава е романот 
Нис ка латентна револуција .
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Возвишување

На тревата лист.
На листот капка.

Тешката нога
на кловнот ја стапна.

Таа тивко испари
и летна кон облаците.

Последен спомен

Пред да заминам во твоето царствo
бели коњи трчаа по покривите...
Отскокнуваа, се скриваа
зад ноќното небо.

Јануари ги стегаше ледените дланки.
Снежните торби истураа ѕвезди.

Коњите го напуштија широкиот оџак.

Потсетување

На една бандера ја прочита веста 
дека е сё уште жив – 
од нечијa покојна плаката.

Не залудно ги лепат насекаде.

Љубов (Омраза)

Ја почитувам ноќта.
Ги обвива уличните светилки
бранејќи ја силината на денот.

Ја презирам ноќта.
Ги чува уличните светилки
незасрамени од силината на денот.

Исчекување

Идните времиња ќе дојдат
и ќе поминат.
Но што ќе биде со минатото?

Еден сосема 
логичен парадокс

Вчера не напишав ништо,
но напишав повеќе од денес.
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сИЛЈАН ШтРкОт како 
ПСиХоаналитиЧна 
Приказна

Ингениозниот собирач и запишувач на народни 
приказни Марко Цепенков со својот богат собирачки 
опус од над 700 приказни се одвојува од другите соби-
рачи на народни умотворби најмногу по својот ориги
на лен пристап во приказната да вметне нешто свое. 
Мар ко Цепенков не е обичен собирач, запишувач и 
ре гис тратор на народните приказни. Тој умеел приказ
ни те стилски и композициски да ги дотерува, но при-
тоа не се оддалечувал од народната традиција. Кирил 
Пенушлиски вели дека во своите лични творби 
Це пен ков главно избирал теми со поучителен и мора-
лизаторски карактер. Но тешко може да се направи 
разлика меѓу народните приказни и личните творби 
на Цепенков, затоа што тие не се разликуваат многу, 
ниту стилски ниту јазично. Затоа и двата вида можат 
да се сметаат за народни умотворби.1

 Марко Цепенков во својата Автобиографија 
дава податоци и за својата фолклорна дејност и за 
постапките во начинот на бележењето на народните 
умотворби. Тој ја открива „тајната“ на својот креати-
вен пристап во обликувањето на собраните умотвор-
би, бидејќи неговите интервенции, сеедно свесни или 
спонтани, секако можат да се оквалификуваат како 
креација.2 Понекогаш поминувале и по неколку месе-
ци додека да ја обликува слушнатата приказна. Не 
секојпат имал време во моментот да ја запише при-
казната, па ја пишувал по сеќавање. Иако тврди дека 
секоја слушната приказна ја запомнувал „како со инка 
да му била турена в глава“, сепак признава дека чинел 
„пиши, па бриши“.3 Овој податок најмногу зборува за 
способностите за инвентивност и раскажувачка сло-
бода која ја имал Цепенков при обработката на собра-
ниот материјал.

Најпознатата приказна Силјан Штркот, за 
којашто Влада Урошевиќ смета дека претставува негов 
прв автентичен раскажувачки обид, се одликува со 
посебна раскажувачка постапка, инвентивност и кре-
ативност. Во однос на народните приказни запишани 
од Цепенков овие текстови се во многу поголема 
мерка индивидуални. Нивниот тон не ја следи линијата 
на народниот раскажувач во поглед на изнесувањето 

1 Кирил Пенушлиски, Книга за приказните на Марко 
Цепенков, Матица, Скопје, 2003, стр. 77.

2 Исто, стр. 61.
3 Исто, стр. 61.

на дејството, туку забележлив е мошне често личниот 
став на авторот.4 

Во своите истражувања Митко Маџунков наоѓа 
сличности меѓу приказните Благодетелниот господар 
од Исток и ослободениот роб и Силјан Штркот. Од 
оваа приказна Цепенков ги искористил истите симбо-
ли, а изградил нова приказна. Постојат повеќе момен-
ти што се совпаѓаат: момчето тргнува на аџилак (што 
претставува предвестување на неговиот нов живот), 
потонувањето на гемијата, излегувањето на суво, 
каењето и духовното раѓање на Силјан. Благодетелниот 
господар... зборува за судбината на човекот од раѓањето 
до смртта, Силјан Штркот зборува за судбината на 
единката кога ќе се оддели од матицата и за нејзината 
духовна преобразба.5 Во приказната за Силјан Штркот 

4 Влада Урошевиќ, „Вампирските раскази на Цепенков“ во 
Книга за приказните на Марко Цепенков, Матица, Скопје, 
2003, стр. 188.

5 Митко Маџунков, „Штркот единак и неговото јато“ во Книга 
за приказните на М. Цепенков, Матица, Скопје, 2003, стр. 205.
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е вткаена параболата за враќањето на блудниот син. 
Извесни сличности се наѕираат и во приказната под бр. 
225: И во штркоо седало коа сака Госпо, дава,6 каде што 
имаме исто така еден мрзлив и непослушен син, кого 
ќе го пратат во туѓина да се опамети и да почне да печа-
ли. Но неговата среќа ќе се покаже на само неколку 
чекори од неговиот дом, кога во едно штрково седало 
ќе најде богатство и ќе се врати дома, без да замине во 
туѓина на печалба. Овде процесот на промена е пре-
кинат и не доаѓа до преобразба на личноста.

Марко Цепенков приказната за Силјан Штркот 
ја чул од татка си, но во кој вид – денес не е можно да 
се утврди. Бездруго, постоела основната фабула: ста-
рата легенда за непослушниот син, кој се побунил 
против својот татко – олицетворение на колективни-
от морал и традиционалните вредности – за синовата 
одисеја и неговото повторно враќање во пазувите на 
народот, од кој порано избегал, развивајќи ја сега при-
казната на колективот и осознавајќи ја како своја 
сопствена стварност. Секако, Цепенков многу нешта 
му додал на основниот скелет: негови се, бездруго, 
реалистичките слики од селскиот и градскиот живот, 
толку карактеристичниот актуелен социјален момент 
на напуштање на селата и одење в град, адетите и мач-
ниот живот по полето и со добитокот, истенчената 
психологија на ликовите, односот меѓу свекрвата и 
снаата, дедото и внукот, свадбата на Босилка. По сё 
изгледа, Цепенков самиот ја проширил фабулата, 
правејќи ја сложена и богата, полна перипетии и пре
поз навања, како во античките драми; а, без сомнение, 
внесол во неа и елементи од некои други приказни.7 

Од симболите што се среќаваат и во двете при-
казни, особено се важни оние коишто ги сугерираат 
раѓањето (низ преживеаните маки, низ општeството) и 
преобразбата. Во Силјан Штркот, се разбира, станува 
збор за духовното раѓање и моралната преобразба: „Ах, 
ти Боженце, и ти златна Богоројце! Ви се молам, душа-
та да не ми ја земите, дури не се сторам пак чоек...“8 

Во ликот на непослушниот и изгубениот син се 
случуваат низа внатрешни психолошки процеси, 
затоа оваа приказна ќе биде предмет на ова психоана-
литичко толкување. Наведувањето на податокот дека 
Силјана го ожениле на 1617 години, зборува за него-
вата инфантилност, недораснатост и разгаленост. 
Мрзливиот Силјан не сакал ништо да работи, туку 
само да оди на пазар во Прилеп и да арчи пари. 
Неговиот живот се одликува со досада и апатија кон 
сё што се случува околу него. Јунг нагласува дека 
доживувањето на некоја единка во истражувањето на 

6 Марко Цепенков, Македонски народни приказни, кн. 2, редак-
тор. К. Пенушлиски, Македонска книга, Скопје, 1989, стр. 225.

7 Маџунков, „Штркот единак и неговото јато“, стр. 203.
8 Исто, стр. 205.

своето несвесно и трагањето по други простори, соз-
дава урамнотежен однос со јаството.9 Така, Силјан 
трагајќи по просторите на својата изгубена личност, 
ќе мора повторно да го воспостави односот со 
јаството. Морал да се одвои од колективот, од 
семејството, за да се пронајде себеси. Јаството е често 
симболизирано со некое животно, кое ја претставува 
човековата нагонска природа и нејзината поврзаност 
со средината. Заради тоа во митовите и бајките има 
толку многу животнипомошници.10

Во ликот на таткото Божин, Цепенков изградил 
карактер на чесен и вреден човек, кој според своите 
можности сака да го предупреди својот син да се 
оттргне од лошите патишта. Силјан тука ја прекршу-
ва традицијата и не го слуша родителскиот совет:

„Тие те лажат, бре синче, да арчиш пари по 
пустина, та и ти да се осиромашиш после како нив!“

Потоа доаѓа предупредувањето од татко му: 
„Слушај, ќе те вати клетва од нас! Секој син и 

ќерка што не слушале татко и мајка големо наказание 
од Бога добиле.“

9 K. G. Jung, „Odnos prema jastvu“, str. 213.
10 Исто, стр. 207.
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Раскажувачот сака да ја потенцира силината на 
родителската клетва. Но совеста сё уште не се разбуду-
ва кај Силјана. Раскажувачот се обидува во повеќе 
наврати да нё убеди во вистинитоста на приказната: „...
тебе можи да ти се чини лага, ама мене за вистина“...

Додека татко му го советува, Силјан потсвесно 
си мисли:

 „Утре, дај Боже здравје, одење в град и назат 
нема да се вратам од овие тешки лакрдии што ми и 
рече стариот, да знам оти за вистина клетвата 
негоа ќе ме ватит, пиле да се сторам, бело море и црно 
ќе прелетам“.

Силјан има експлозивно однесување. За инает ќе 
го напушти родителскиот дом: „...чекај да ме видиш 
што маж сум јас. Лели за инает, еден тоар сол ќе јадам, 
ама не му се поклонуам.“ Невротската личност на Силјан 
покажува знаци на незрелост и знаци на нарцизам. Тој 
не знае да ги почитува и да ги сака луѓето околу себе. 
Неспособен е да се соочи со сопствените недостатоци, 
бидејќи нема развиено чувство на самокритичност. 
Многу луѓе развиваат во себе сили кои дејствуваат нега-
тивно, а за тоа не се свесни. Тие несвесни сили влијаат 
на човековиот живот и можат да доведат до тешки 
последици ако не бидат навреме откриени.11 

Поимот на несвесното ја означува состојбата на 
потиснатите или заборавените содржини. Несвесното 
не може да биде лично или индивидуално, тоа е дел од 
колективното несвесно. Содржините на личното 
несвесно се т.н. архетипови. Појавата на архетипови-
те во соништата и во визиите е многу поиндивидуал-
на, понеразбирлива, отколку во митот. Архетипот 
претставува несвесна содржина што се менува. 

11 Alfred Adler, Poznavanje čoveka, Matica Srpska, Novi Sad / 
Prosveta, Beograd, 1984, стр. 116.

Јунг вели дека митот треба да се доведе во врска 
со душевното. При објаснувањето на митот се помис-
лувало на сё друго, само не и на душата. За сите работи 
на душата секогаш сме имале одредена религиска 
формула што е многу поубава и посеопфатна. Ми  то
ви те се психички манифестации што ја предочуваат 
суш тината на душата.12 Јунг преку експерименти 
до кажува дека постои сродност со длабинските еле-
менти на соништата и фантазиите на невротичарот со 
митологијата на разни народи, што сведочи за општоп-
сихичките елементи на човековата фантазија.13

Ако го земеме за пример митот за Икар, ќе 
дојдеме до извесни допирни точки со приказната за 
Силјан. Икар се стреми да добие крилја на птица за да 
излезе од стегите на заробената личност и да полета 
кон слободата. Силјан добива крилја на птица исто 
така, со тоа што се трансформира во штрк, но притоа 
исто како и Икар, тој е неуспешен во својот лет кон 
целта, поради неслушање на татковскиот совет. И 
митскиот јунак Икар и нашиот јунак Силјан доживу-
ваат неуспешна трансформација на личноста.

Раскажаното предание за Сиве и Чуле, претста-
вува архетипска претстава која се пренесувала од 
генерација на генерација и се всадила во колективно-
то несвесно на поединецот. Силјан ја прифаќа сликата 
за таа архетипска претстава и таа се всадува во него-
вата потсвест, што дури силно верува дека тоа нему 
навистина му се случило. Ликот на Силјан страда од 
духовна и морална осаменост. Она што му се случило 
на Силјан наликува на сон. Како првичен знак дека 
неговата личност треба да помине низ духовна преоб-
разба е појавувањето на духовникот кој ќе оди на 
богопоклонение на Божигроб. Тој и духовникот 
тргнале заедно да собираат милостиња. Но, кога се 
нашле на сред море, фатило големо невреме и гемијата 
потонала. Кога Силјан ќе се разбуди, се случува пре-
мин во еден друг свет. Тогаш почнува да се појавува и 
каење. Видел „...едно поленце опколено со планинки и 
ридои, прилично како Прилепцкото. Дали на Крушоо 
се наоѓам овде и го гледам нашето поле?“

Анимата претставува плод на морална млита-
вост. На Силјан му е сеедно кога го советуваат негови-
те родители. Силјан се разбудува во еден друг свет и се 
обидува да си го растолкува. „Зар долна земја ќе бидит 
ова“ – си вели Силјан. Престојот на Силјан во „долна 
земја“ е пред сё престој во длабочините на сопствена-
та душа, и средба не со штрковите од татковата куќа 
туку со самиот себе.14 Непознатите луѓе го препозна-

12 Карл Густав Јунг, Архетиповите на колективното 
несвесно, Ѓурѓа, Скопје, 2007, стр. 9.

13 Цитат според Нина АнастасоваШкрињариќ, 
Словенски пантеон, Менора, Скопје, 2004, стр.18.

14 Маџунков во Книга за приказните на Марко Цепенков, стр. 206.
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ваат, а тој се прашува од каде ли му го знаат името. 
Оттука почнува трагањето по сопствената изгубена 
личност, како што почнува и еден нов вид на 
комуникација на Силјана со луѓето. Фантастичниот 
елемент преобразување (на човек во птица и обратно 
со помош на чудотворната вода), го прави дејството 
на приказната многу динамично и напнато. Со помош 
на чудотворната вода Силјан прво доживува телесна 
преобразба, а потоа и духовна. 

Фројдовиот принцип на апсолутно задоволство е 
отсликан во личноста на Силјан. Силјан максимално го 
практикувал принципот на апсолутното задовол-
ство, кон што тежнеат малите деца. Описите велат дека 
тој сака да јаде топол сомун и локум, само слатко и 
благо. Но новата ситуација го принудува Силјан да 
почне да ја менува својата личност и своите лоши нави-
ки. Почнал да работи по нивите заедно со Аџи Кљак
Кљак и повреден од него немало. Се здобива со способ-
ност за независност и поминува низ процесите на 
самовоспитување и самоконтролирање на постапките.

Владета Јеротиќ вели дека промената на иденти-
тетот понекогаш се случува поради принудната про-
мена на животните околности.15 Но, ако ја бараме 

15 Владета Јеротиќ, Човек и његов идентитет, извор: http://
www.rastko.rs/filosofija/jerotic/index.html

симболиката зошто Силјан морал да се трансформи-
ра токму во штрк, во Речникот на симболи16 ќе го 
најдеме толкувањето дека штркот е симбол на 
почитување на синот кон таткото, односно симболика 
на синот кој ќе го гледа и ќе го храни својот татко.

 Честа е употребата на изразот: „чунки си рекол со 
умот оти ќе бидат некои ѕверои“, што упатува на тоа 
дека во него се случуваат внатрешни монолози на 
себеиспитување. И ние како читатели постојано си го 
поставуваме прашањето што си го поставува јунакот: 
„Дали е ова сон или вистина?“

Од соништата можат да се доведат заклучоци за 
душевниот живот на човекот, но тоа не се применува. 
Лихтенберг еднаш рекол дека суштината и карактерот 
на еден човек можат многу подобро да се разберат од 
неговите соништа отколку од неговите зборови и 
дела.17 Ако го бараме јаството преку соништата, ќе 
откриеме дека во соништата јаството се јавува во 
пресвртни моменти кога се менува целиот начин на 
живеење. Самата таа промена често го симболизира 
чинот на преминување преку вода. Силјан ја премину-
ва водата која го носи во другиот свет и повторно ја 

16 J. Chevalier/A. Ghreerbrant, Rječnik simbola, Nakladni zavod, 
Zagreb, 1987, стр. 562.

17 Alfred Adler, Poznavanje čoveka, str. 116.
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преминува водата кога воспоставува рамнотежа со 
претходниот свој живот. И навистина овде границите 
на реалноста и стварноста се изместени, така што 
целото Силјаново доживување наликува на некој сон.

Поради непослушност и непочитување на поста-
рите, Силјан и потомците на Аџи КљакКљак делат 
иста судбина. Во судбината на штрковите кои се про-
колнати да ја напуштаат својата земја за да можат да 
се раѓаат, се препознава личната судбина на Силјан. И 
тој мора да дојде во оваа непозната земја, та да се пре-
образи во штрк, за повторно да се роди во нов човек. 
Аџи КљакКљак му станува некој вид на втор родител. 
Тој се претопува во животот на групата штрковилуѓе. 
Неговиот помошник Аџи КљакКљак му ја открива 
тајната за живата вода. Таквата жива вода за духовна 

преобразба ја има во секој од нас, само што треба да 
се допре до нејзиниот извор. Силјан, прифаќајќи ја 
це ре мо ни јата на жртвување, го жртвува својот човеч-
ки лик за да се претвори во штрк.

Метаморфозата се врши со помош на водата од 
два извора – капењето во едниот извор ги претвора 
луѓето во штркови, капењето во другиот, штрковите во 
луѓе. За да стаса пак во својот роден крај, Силјан се под-
ложува на влијанието на чудесната вода, и за да може да 
ја направи обратната преобразба откако ќе се врати 
дома, понесува со себе шишенце од водата која треба да 
го врати во човечка состојба. Но, откако ќе пристигне 
во родниот крај, шишенцето ќе се скрши. Човечкото 
тело е заробено во тело на птица. Тој ќе биде принуден 
еден дел од годината да го помине во близина на својот 
дом – но непрепознатлив за своите блиски, во птичји 
облик. Ќе се врати пак со штрковите назад, ќе живее пак 
еден дел од годината на чудниот остров и кога ќе дојде 
време за селење кон неговиот роден крај ќе ја повтори 
постапката со чудесната вода и ќе успее: ќе се најде во 
својот дом, сега во човечки облик, ќе им ја раскаже нео-
бичната приказна на своите блиски и ќе им даде докази за 
нејзината вистинитост. Несомнен е ини ци ја цис киот 
карактер на Силја но вото стран ству ва ње. Во него ги препо-
знаваме сите ка рактеристични де лови на ини цијациската 
шема: од делувањето од блис ка та и поз на та околина, пот
чи ну вањето на авторитетот на новиот ду ховен водач, пре
пуштањето на насилната про мена на пред ставата за соп-
ственото тело, минувањето низ психички и фи зи чки 
искушенија што кулминираат со сим бо лична смрт по 
којашто доаѓа симболично вос крес нување, доз навањето 
на тајната за потеклото на ритуалот, вра ќа њето дома по 
извршената реориентација на свес та...18 

Водата е најпознатиот симбол за несвесното. 
Езерото во долината е несвесното, што донекаде лежи 
под свеста, поради што често и се означува како „пот-
свесно“, при што неретко, се чувствува непријатна 
примеса за помалку вредна свест. Оттука водата пси-
холошки значи „дух што станал несвесен.“19 Јунг вели 
дека оној што ќе се загледа во водата прво, секако, ќе 
ја здогледа сопствената слика. Средбата со самиот 
себе спаѓа во најнепријатните нешта што човекот се 
стреми да ги избегне сё додека е во состојба. Ако чове-
кот е во состојба да ја гледа својата сопствена сенка и 
да го поднесе сознанието за неа, тогаш со тоа е решен 
само еден мал дел од задачата. Барем е сочувано лич-
ното несвесно. Но сенката е еден жив дел од личноста. 
И затоа таа сака да учествува во животот во каква и да 
е форма. Ако човекот обрне внимание на некаква спа-
соносна идеја, ќе ги забележи мислите на коишто 

18 Влада Урошевиќ, Митската оска на светот, Студентски 
збор, 1993, Скопје, стр. 9

19 Карл Г. Јунг, Архетиповите на колективното несвесно, стр. 29
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порано не им дозволувал да дојдат до израз. Ако чове-
кот заземе таков став, тогаш можат да се разбудат и да 
се активираат спасоносните сили што спијат во под-
лабоката природа на човекот.20 Средбата со самиот 
сeбе значи средба со сопствената сенка.

Посипувањето со живата вода за Силјана значи 
духовно исцелување. Што знае човекот за самиот себе? 
Тој знае многу малку за себе. Изгубениот Силјан го бара 
своето спознание преку покајание и молитва. Неговата 
свесност не е сё уште цврста, неговата свесност е дети-
неста. Човекот мора да се запознае самиот себе за да 
знае кој е. Силјан гледа во огромното водено простран-
ство и веднаш размислува за сопствената личност и за 
своите грешки. Инфантилното и неодговорното 
однесување на Силјан кон своето семејство треба да се 
промени, а тој треба да созрее и да се преобрази.

Кога Силјан се враќа во родното огниште преоб-
разен како штрк, се обидува на разни начини да им се 
доближи на домашните. На сестра си Босилка ў го 
земал ѓерданчето, на жена му Неда клопчето. Но во 
обидот да биде што поблиску до неговиот син Велко, 
кој ора на нивата заедно со татко му Божин, ќе се здо-
бие со страшна повреда на ногата. Тоа му доаѓа како 
некој вид казна поради неговата непослушност и 
поради неговата неспособност што не знаел да го 
цени она што го имал. Сега, кога ги гледа своите како 
со љубов работат, и нему му доаѓа да им се придружи 
во работата. Неда пак, по принципот на некаква 
ин туи ција, ја споредува својата судбина со судбината 
на штркот осаменик кој немал свое гнездо и свој 
по род. Ова е последниот круг од неговото духовно 
усо вршување, иако сё уште постојат извесни пречки и 
ри зи ци, повторната преобразба да се случи. Искусниот 
Аџи КљакКљак е водач кон неговата преобразба. 
Поучен од претходните свои грешки, Силјан на 
враќање ја избегнува борбата со орлите, со тоа што ќе 
се скрие во една пештера. Низ фазите на својот 
саморазвој, тој веќе научил да го избегнува злото. 

Патот на спонтан саморазвој и на са  мо до пол ну
ва ње, на кој личноста се среќава со своите Персона, 
Сенка, Анима/Анимус и Мана-личност, Јунг го наре-
кува индивидуација. Според Јунг, личноста се разви-
ва во текот на целиот свој живот. Меѓутоа, тој посеб-
но внимание посветува на процесот на духовниот 
развој во втората половина од животниот век, кога 
тежиштето на личноста се поместува од Јас на 
Себството. 

Колективното несвесно, според Јунг, содржи че ти
ри архетипови или универзални праоблици:

Персона или вистинското јас на личноста во 
која на парадоксален начин е содржана и психата.

Анимус е праслика (прототип) на маж во жена.

20 Исто, стр. 34

Анима е праслика (прототип) на жена во маж.
Сенка е средишна преграда која го кочи и го 

уништува поединецот, внатрешен ѓавол – збир на 
автодеструктивни и конструктивни енергии на 
несвесното. 21 

Според Јунг, човекот е комплексно битие (суш-
тество): сексуално и религиско, нагонско и духовно, 
не свесно и свесно, ирационално и рационално. 
Ми натите настани, но и идните асоцијации ја одреду-
ваат личноста.

Несвесното за Јунг не е само депонија на лоши 
нагони, туку е и извор на мудрост. Покрај личното 
несвесно во чиј состав влегуваат многу комплекси, во 
душевниот живот особено значајна улога имаат и 
наследното и надличното, колективното несвесно.

Јунг разликува четири основни функции на 
свеста: две рационални и две ирационални. Секоја се 
однесува спротивно на својата двојка. Рационални 
функции се мислењето и чувствата. И двете се раци-
онални бидејќи со двете донесуваме судови: со 
мислењето логични, со чувството квалитативни. 
Мислата е толку појасна колку што чувството е 
успешно исклучено и обратно. За да се ослободи мис-
лата треба да се потиснат чувствата. Другите две 
функции се ирационални: чувството и интуицијата. 

Ако ги растолкуваме овие функции, ќе дојдеме до 
заклучок дека мисловноста не е силна страна на Силјан. 
Но затоа чувствителноста/сензитивноста е понагласе-
на кога Силјан се сеќава на своето родно место. Местото 
каде што се нашол многу наликува на неговиот роден 

21 К. Г. Јунг, Психологијата и уметноста, Ѓурѓа, Скопје, 2007, 
стр. 87.
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крај. Интуицијата е развиена најмногу кај неговата 
жена која го чувствува неговото присуство. 

Но Адлер вели дека ниту една од овие две функ-
ции не носи судови. И двете понудуваат материјал врз 
основа на кој, со помош на рационалните функции, 
може да се донесе суд. Не е можно истовремено да се 
гледа објектот онаков каков што е, и онаков каков што 
би можел да биде.22 

За Цепенковиот стил на раскажување е каракте-
ристично повторувањето, така што и во оваа прилика 
кога Силјан ги раскажува своите доживувања, не про-
пушта да ја раскаже приказната од почеток, и сето тоа 
во функција на некој вид поука или наравоучение. 
Раскажува со презентирање на доказите, односно со 
белезите на препознавање (ѓерданот, кошулата, рана-
та на ногата), сите поверувале, за на крајот Цепенков 
да ја потврди својата констатација: „...та затоа до 
ден-денеска се прикажуат за штркојте оти сет луѓе“. 

Кај Цепенков едната приказна се надоврзува на 
другата, следната приказна ја дообјаснува претходна-
та. Притоа Цепенков се служи со народните поговор-
ки, вметнувајќи ги во своите кажувања со мерка на 
вешт раскажувач. Поговорките го засилуваат воспит-
ниот фактор на приказната; со нив се потцртува и 
нејзината народносна основа, импулсот на предание-
то, фолклорната имагинација.23 

Цепенков не брза да го предаде мотивот, тој со 
еден одмерен ритам го погаѓа начинот на зборување 
што му одговара, се навраќа повторно и повторно, 
понекогаш и претерувајќи, за да го начека моментот 
кога ќе може со згодна досетка или поговорка да ја 
разреши ситуацијата. 24 

Во Цепенковите приказни секогаш натприрод-
ното е во корелација со природното. Од тие два изво-
ра тече една длабока и широка река. Неговата неис-
црпна инвенција е во крвотекот на прикажувањето. 
Со неа фантазијата на читателот, независно од воз-
раста, добива крилја.

22 Alfred Adler, Poznavanje čoveka.
23 Миодраг Друговац, поговор во: Силјан Штркот, Просветно 

дело, Скопје, 2004, стр. 83–93.
24 Блаже Конески, Сказни и сторенија, стр. 17.
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