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ВЕНЦЕНОСЦИ

ПОСЛАНИЕ НА ХОСЕ ЕМИЛИО ПАЧЕКО,
ДОБИТНИК НА ЗЛАТНИОТ ВЕНЕЦ НА СВП ЗА 2013

Неколку зборови на благодарност

Уште од далечните шеесетти години читав и слу-
шав за Струшките вечери на поезијата како едни од 
најголемите средби во светот од својот вид. Знаев дека 
наградата „Златен венец“ им се доделува на големи 
поети на кои вистински им се воодушевувам, како 
Адонис, Одн, Бродски, Гилвик, Хини, Монтале, Неруда 
и Транстромер, луѓе кои, како што вели Т. С. Елиот, 
„човек не може да ги имитира“.

Затоа, не со лажна скромност, туку со вистинска 
искреност, ќе речам дека никогаш не мислев да се нај-
дам во тоа друштво благодарение на дарежливоста на 
Управниот одбор кој ми ја додели оваа голема награда. 
Им благодарам за тоа од длабочината на моето битие 
и чувствувам дека на некој начин тоа го оправдува 
моето постоење во светот. 

Во 2013 година се навршуваат педесет години отка-
ко се појави мојата прва стихозбирка „Елементите на 
ноќта“. Најдобриот надомест кој можам да го добијам 
за половина век работа е наградата „Златен венец“. Ја 
сметам за награда исто така и можноста да ја запозна-
ам Македонија, да се доближам до нејзината поезија и 
да се сретнам со поети од многу земји. 

Меѓу сите уметности, поезијата е најограничената 
во однос на тоа што има нераскинлива врска со ја-

зикот каде првично се јавува и се развива. Нејзината 
вербална музика само може да постои и да се чуе во 
тој јазик. За наша среќа, постои превод кој е способен 
да ў вдахне нов живот на поезијата и на други јази-
ци. На тој начин поезијата се претвора во едно море, 
едно единствено море, хрането од струите на целата 
Земјина топка. 

Незамисливо е да постои поезија која само се храни 
од себеси, од произведеното во нејзино време и место. 
Поезијата се состои од сите јазици, сите земји и сите 
векови. Можеби нема толку читатели како романот, но 
верувам во тоа што го вели шпанскиот поет Франциско 
Бринес. Иако ў недостасува читателска публика, несом-
нено е дека поезијата има читатели. И според моето ис-
куство, поголемиот дел од нив се, всушност, читателки.

Во еден трагичен период каков што е овој што го 
доживува светот во 2013 година, поезијата цвета на-
секаде како никогаш досега. Таа е еден облик на отпор 
против сё што нё притиска и ни се заканува. За жал, 
мојата земја Мексико повторно се соочува со период 
на крвопролевање и оган. Но поезијата и понатаму 
опстојува со надеж дека, како што напиша чилеанскиот 
поет Гонзало Рохас, „ќе одминат овие години“. Исто 
така, ќе одмине и голем дел од она што сме го напишале 
во овие години на вооружено и економско насилство. 
Од своја страна, пак, поезијата нема да одмине.
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Дрво меѓу два ѕида

Притеснет меѓу две ноќи
денот го крева мечот на јасноста,
вибрира раскошот на светот,
блеска со минувањето на минутите.

Како што напредува денот сё проголтува.
И кога ќе пристигне пред црвената врата
гори неговата светлина, дар, пламен
и ги соборува очите на неговите хипнотички царства.

Пред гламњосаниот ден го пуштам твоето име:
куп неразбирливи букви,
остров во пламен кој избувнува и сё уништува.

Полноќ е на сред векот.
Сё е ураган и ветар што одминува.
Сё нё испрашува и обвинува.
Но ништо не одговара,
ништо не опстојува пред одминувањето на денот.

Одамна времето се бори против небото.
Водата и мовта ги проголтуваат знаците,
неподвижно пловење на животворниот сок,
ѕид на нашите испреплетени сенки,
оган кој тоне во сопствениот жар.

Сред ноќ сё свршува,
трае колку молњата
и грмежот го погребува со лелекање. 

Ползавец

Зелен или син расте плодот на ѕидот.
Ги дели небото и земјата. Со годините
станува поригиден, позелен.
Каменот е навикнат на тоа ревносно тело
со испреплетени врвови што се допираат.
Низ нив струи истиот сок, иста билка се
а и шума се. Тие се годините 
кои се врзуваат и кинат. Тие се деновите 
што имаат огнена боја. Тие се ветрот 
што минува низ светлината и ја наоѓа
недопрена сенката која се крена кон ползавецот.

Елементите на ноќта

Под најмалата империја што летото ја изглода
се рушат дните, верата, предвидувањата.
Во крајната долина се заситува уништувањето
во поразените градови што пепелта ги грди.
Дождот ја гаси
шумата запалена од молња.
Ноќта го остава својот отров.
Зборовите се раскинуваат во воздухот.
Ништо не се обновува, не ў го враќа
зеленилото на опожарената земја.
Ни водата во нејзиниот прогон нема да го следи изворот
ниту коските на орелот нема да се вратат по своите крилја.

Хосе Емилио Пачеко (30 .06 .1939, Мексико Сити) е  мексикан-
ски поет, романсиер, новинар, преведувач и критичар . Се смета 
за еден од најзначајните поети во втората половина на XX век 
во Латинска Америка .

Студирал право и книжевност на Националниот автономен 
уни верзитет на Мексико . Уредник на неколку весници, профе-
сор по книжевност на повеќе универзитети, во Мексико, Аме-
рика, Канада и Обединетото Кралство . Истражувач од Катед-
ра та за историски студии на Националниот институт по антро-
по логија и историја, искуство од кое потекнуваат неговите 
ис такнати изданија Мексиканска поезија на деветнаесеттиот 
век (1965) и Антологија на модернизмот, 1884–1921 (1978) . Ги 
об јавил стихозбирките Елементите на ноќта, Одморот на ог-
нот, Не прашувај ме како минува времето, Ќе одиш и нема да 
се вратиш, Острови носени од струјата, Оттогаш, Трудот на 
мо рето, Ја гледам земјата, Градот на сеќавањето, Молкот на 
ме сечината, Расеан песок, Како дождот, Доба на сенките и др .; 
збир ките раскази Крвта на Медуза и други маргинални раскази 
(1959), Далечниот ветар (1963), Принципот на задоволството 
(1972) и Августско попладне (1992); романите Ќе умреш далеку 
(1967) и Битките во пустината (1981); како и збирката есеи 
Пра во то на читање (1994) . Многу од овие дела се преведени 
на германски, француски, англиски, јапонски и руски . Ги има 
до биено најзначајните признанија и награди од својата земја и 
од земјите во кои се зборува шпанскиот јазик . Пачеко денес е 
еден од најчитаните, највлијателните и најпознатите мексикан-
ски писатели и интересот за неговите дела далеку ги надминува 
гра ни ците на неговата родна земја .
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ВЕНЦЕНОСЦИ

Присуство

Што ќе остане од мене кога ќе умрам
освен овој неоштетен прекинувач на агонија,
овие малку зборови со кои денот
ја полеа пепелта од својата дива сенка?

Што ќе остане од мене кога ќе ме прободе
онаа конечна кама? Зарем моја
ќе биде онаа мрачна и празна ноќ.
Пролетта нема да нё озари.

Нема да остане работата, ни болката
на верувањето и љубењето. Времето е отворено
еднакво кон морињата и пустината,

ќе избрише од збунетиот песок
сё што ме спасува или оковува.
И ако некој живее, јас ќе останам буден.

Дарот nа Хераклит

Но водата минува низ кристалите
како мов.
Несвесна е за тоа дека
штом ќе се оддалечи од сонот 
сё ќе се измени.

Одморот на огнот е обликувањето
со неговата голема моќ да се преобликува.
Воздушен оган и осаменост на огнот
кога се пали воздухот направен од оган.
Оган е светот кој се гаси и менува
за да трае (отсекогаш така било) вечно.

Нештата што денес се раштркани се обединуваат
и оние што се најблизу се оддалечуваат.

Сум и не сум оној кој те чекаше
во напуштениот парк едно утро
близу менливата река во која влегуваше
(и никогаш повеќе нема да влезе исто двапати)
октомвриската светлина прекршена во честакот.

Имаше морски мирис: еден гулаб,
како лак од сол,
 гореше во воздухот.

Не беше таму, нема да бидеш таму,
 но бранувањето
на една далечна пена се собираше
во моите дела и меѓу моите зборови
(никогаш мои, ниту пак туѓи):

Морето е чиста вода за рибите
но никогаш нема да ја задоволи човечката жед.
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Зборовите на Буда

Сиот свет е во пламен.
   Видливото
гори и окото во пламен го испрашува.

Гори огнот на омразата.
   Гори лихварството.
Гори болката.
   Јадта е пламен.
И клада е неспокојот
каде горат
   сите нешта:
Пламен,
   горат пламените,
оган е светот.
   Свет и оган
Погледни
   го листот изложен на ветрот,
толку тажен,
   поради кладата.

Велепредавство

Не ја сакам татковината.
Нејзиниот апстрактен сјај
е недофатлив
Но (дури и да звучи неубаво)
би го дал животот
за десет нејзини места,
одредени луѓе,
пристаништа, шуми, пустини, тврдини
еден разрушен, сив, колосален град,
неколку ликови од нејзината историја,
планини
– и три или четири реки.

Критика на поезијата

Пак истиот дожд и неговиот лут честак
Солта, уништеното море...
Се брише претходното, се запишува потоа:
Ова конвексно море, неговите менливи
и вкоренети навики,
веќе послужија еднаш за да се состават илјада песни.

(Заразена кучка, шугава поезија,
смешна разновидност на неврозата,
цена што некои ја плаќаат

зашто не знаат да живеат.
Слатката, вечна, светла поезија.)

Можеби сега не е време.
Нашата доба
нё остави да зборуваме сами.

Римски разговор (1967)

 Да молиме за новите генерации
 потиснати од здодевност и измами;
 со нив ќе потонеме во ноќта...
  Амадо НЕРВО, Да молиме (1898)

Во Рим оној поет ми велеше:
– Не знаеш колку ме натажува што те гледам
како пишуваш минлива поезија во весници.

Има грмушки на плоштадот. Ветрот
го помазува поленот со прав.

Пред големото мермерно сонце Рим преминува
од окер во жолта боја, темнокафена, бронзова.

Нешто се крши на сите страни.
Напукнува нашата доба. Лето е,
не може да се чекори низ Рим.

Толкав раскош уништен. Автомобилите
ги напаѓаат луѓето и градовите.
Стотници и фаланги и легии,
проектили или сандаци, старо железо,
урнатини кои ќе бидат урнатини.

Смртоносен воздух ги разјадува статуите.
Суровост се сега отпадоците:
пластика и шишиња и конзерви.
Круг на консумацијата: изобилството
се мери во мноштвото отпад.
Но има тревки, семиња во мермерот.

Жешко е. Продолжуваме да чекориме.
Не сакам да одговорам ниту да се прашам
дали нешто напишано денес ќе остави траги
подлабоки од шише за еднократна употреба
или од пластика за пакување фрлена
во водите на Тибар.

Можеби нашите стихови ќе траат
колку еден модел форд 69
– и многу помалку од фолксваген.
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Штурците
(Одбрана и илустрација на поезијата)

Забележав една алузија за штурците:
нивното свирење е бесцелно,
не им служи за ништо тоа што 
си ги удираат крилјата едно од друго.
Но без загадочниот знак
што си го пренесуваат еден на друг
(за штурците) 
ноќта не била ноќ.

Против фотоапаратот кодак

Ужасно нешто е фотографијата.
Замислете во овие правоаголни предмети
се наоѓа еден миг од 1959 година.
Лица кои веќе ги нема, 
воздух кој веќе не постои.
Затоа што времето се одмаздува 
на оние кои го нарушуваат природниот ред задржувајќи го,
фотографиите се поткинуваат, пожолтуваат.
Не се музика на минатото: 
тие се татнеж
на внатрешните урнатини што се распаѓаат.
Не се стих туку шум 
на нашата непоправлива какофонија.

Есенска вечер во стара селска куќа

Некој кашла во соседната соба.
Еден нечуен плач.
Потоа немирни чекори,
тивки разговори.

Во тишина се приближувам, ја отворам вратата.
Како што се плашев, како што знаев, нема никој.

Што ли си помислиле кога ме чуле дека сум близу?
Се плашат ли од мене духовите?

Животите на поетите

Во поезијата нема среќен крај.
Поетите најпосле
ја живеат својата лудост.
И растргнати се како добиток
(тоа се случи со Дарио).
Или пак ги каменуваат и завршуваат
фрлени во море или со 
цијанид во устата.

Или умираат од алкохолизам, наркоманија, беда.
Или уште полошо: стануваат официјални поети,
горки населеници на еден саркофаг
наречен Комплетно дело.

Пештера

Вистина е дека ни мртвите не траат.
Дури ни смртта не останува.
Сё повторно станува прав.

Но пештерата си го зачува својот погреб.
Тука се подредени,
секој еден со својата приносна жртва,
коските господари на една тајна историја.

Тука знаеме каков вкус има смртта.
Тука знаеме што знае смртта.
Каменот ў даде живот на оваа смрт.
Каменот стана смртоносна лава.

Сё е мртво.
Во оваа пештера дури ни смртта не живее.

Странци

Ако те нервираат поради нивниот акцент или облека,
поради чудните термини за да именуваат
нешто за кое ти се служиш со други зборови,
тргни на пат,
не во друга земја (за тоа нема потреба):
туку во најблискиот град.

Ќе видиш дека и ти си странец.

Крај на векот

Пролеаната крв бара одмазда.
А одмаздата не може да зачне ништо друго
освен уште пролеана крв. Кој сум јас:
чувар на брат ми или оној кој го обучија
да ја прифати смртта на другите,
и не сопствената?
Поради што можам да ги осудам другите 
на смрт за она што претставуваат или мислат?

Но како да се остават неказнети
измачувањето или геноцидот или убивањето од глад?
 
Не сакам ништо за мене, само копнеам
по можното невозможно: свет без жртви.
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Свадба

„Чии се тие очи?“
велат љубовниците како и децата.
Сакаат да имаат за да бидат други,
двајца во еден, да заборават
дека се родиле одвоено,
дека ќе умрат одвоено.
И само еден миг се заедно.
Мир во војната.

И никој да не мисли во оние минути:
Не си моја, не сум твој,
ништо не ни припаѓа, не ги поседуваме
дури ни своите имиња.

Ние сме послушни мравки.
Сета љубов, сета желба
се само илузии, поткупи
на бесконечното размножување.
Машинерии
добро програмирани за да траат.
Риби, јата
со мамец од една секунда во устите,
во нивните тела кои се
месо на времето.

Епилог

Можеби сме камчиња кои морето ги исфрла и паднавме
на плажата која не ја избравме, меѓу плевелот
и смртоносните купови петролеј. Тука е
сушата наречена пустина. Неопходно е
да се мине дури има сонце. Ќе пристигнеме 
кај другото море за да нё покрие смртта. Во меѓувреме
патот е целта и никој не напредува сам
и водата се дели или ќе се распрснеш. 
Не запира ни за миг. Напред. 

Препев од шпански на македонски јазик: Марија Петровска

Праисторија 

1.
На ѕидовите од оваа пештера
го сликам еленот
за да го присвојам неговото тело,
да се претворам во него,
неговата сила и брзина да бидат мои
и првиот да станам
меѓу ловците во племето.

Во ова светилиште
ги боготворам силите што не ги сфаќам.
Го измислувам Бога,
сличен на Големиот Татко кој копнеам да бидам
со апсолутна моќ врз племето.

Врз оваа плочка
ги забележувам почетните букви,
азбуката што ја присвоив од светот претставувајќи го.
К е кула и оттаму владеам и набљудувам.
М е море непознато и страшно.

Ти благодарам, азбуко направена од мојава рака,
ќе има сал еден Бог: мојот.
И нема да дозволува други божества.
Сал една вистина: мојата.
И кој ќе ў се спротивстави ќе ја добие казната своја.
Ќе има хиерархија, паметење, закон:
мојот закон: законот на најсилниот,
за да трае секогаш мојата моќ врз светот. 

Микроскоп

Микроскопот ме зголемува. Гледам
Мноштва, битки, големи егзодуси.
Живот кој се движи секогаш воинствено.
И насекаде болка и страв.

Без електронскиот оптички инструмент
Другите гледаат само
Една капка вода или една честичка
Земја во која нема ништо.

Од друг микроскоп некој ги набљудува
Нашата срамна ситност и регистри
На толку расипан вид со научно
Име меѓу многуте други:

Тажно човештво.
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Како дождот

Две илјади години откако Везув
Го закопа во пепел Помпеј
Пронајдоа ѕид на кој пишуваше:

Ништо не е вечно.
Сонцата светат и потонуваат во морето.
Гори Месечината и потоа исчезнува.
Љубовната страст
Престанува исто така
Како дождот.

На третиот ден откако се препишааа графитите
Малтерот на кој беа напишани падна.

Стиховите ги снема
Како дождот.

Јагне

Скриј се во грмушките.
Да не те фатат. Светот
има само едно место за јагнињата:
жртвениците.

Дрво

Дрвото не го познава мракот.
Ноќе се пали
со врело зеленило во гранките.

Кога го набљудуваме потопено во сенка
гори во неговата внатрешност оган со животворен сок.

Мракот е наша вина.
Дрвото не го разбира.

Најпосле иднината

На крајот од толку вчерашнина пронајдов голема иднина.
Најпосле златната доба, доброто време, убавата епоха,
за која сонуваше секоја
од изумрените генерации.

Сё е мирно, сё е спокојно,
сё е задоволство и хармонија.
Нема место за омраза, ни суровост.
Без угнетување, насилство, ниту горчина. 

Прекрасно место е оваа иднина знак од небото,
ветена за сите, но никој не ја видел.

Каква несреќа: иднината исто така мина.
Денешнината се изгуби во ужасното вчера.

Необичност

Кога се раѓаме заземаме нечие место
И не му заблагодаруваме на оној кој си заминува
За да ни го отстапи неговото непостојано место.

Не знаеме ни каков ни кој бил
туѓинецот, ниту каде престојувал.

Сметаме дека природно нешто е 
Необичноста на светот, неговата мистерија,
Казната и утехата што сме смртни,
Ужасното чудо на живеењето.

Основања

Кога се основа еден град
Првото нешто што го подигаат
Се местата на моќ:
Палатата, трговскиот центар,
Пазарот, црквата, касарните,
Судот, затворот и губилиштето.
Веднаш потоа ги градат
борделот, мавзолејот и кланицата.

Молбата на зората

Оваа мугра чини чуда. Ја пишува нејзината страница на 
светлина во темната тетратка на ноќта. Го поништува на-
шиот очај, нё ослободува од лудило, потврдува дека све-
тот не се растопи во мракот како што се плашевме од она 
попладне во кое, од праисториската пештера, за првпат го 
видовме самракот.
Вчерашнината не воскреснува. Она што минало не се важи. 
Она што го доживеавме веќе го нема. Зората ни го предава 
првиот час и првата сегашност на друг живот. Единстве-
ното нешто што вистински е наше е денот кој започнува.

Препев од шпански на македонски јазик:  
Матеја Матевски
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Брашно и ѕвезди

Ја замесив ќерка ми од брашно и ѕвезди
и таа се роди на денот кога дедо ми почина

И сега тие се врсници
Нејзиниот живот
и неговата смрт

Ја гледам ќерка ми како расте и се менува
и се прашувам дали и смртта расте и се менува
Ја следам како се извишува и созрева
и се мислам
дали и смртта на дедо ми низ годините
се извишува и созрева
дали и таа станува полнолетна
како нежниот врат на ќерка ми
покриен со шалот

Навечер ја слушам како се кикоти
додека бубачките и светулките
ја скокоткаат во сонот

Николина Андова 

Добитничка на наградата
Мостови на Струшките вечери
на поезијата и УНЕСКО 2013

Запирки

Пронајдов фотографија во подрумот
од местото на мојата куќа
пред да биде изградена
кога била само скица
во рацете на архитектите
И знам приближно од кога ја има
годината кога е изградена
е замачкана во бетонот во еден агол на дворот
но не знам колку време претходно
ја немало
и пред да постојат
џбуновите тревите и небото
што избледуваа на фотографијата
Дали непостоењето e подолго
од постоењето
и колку е старо ништото

Од прашината што се крена
од фотографијата
како запирки во воздухот
се закашлав

Сё е продупчено

Тука сё е продупчено
небото што го ѕиркаме низ леќите на телескопите
и папките на нашите канцелариски бироа
прозорчињата на кабините во бродовите кога
патуваме
и масивните ѕидови во храмовите во кои се молиме

И ќебињата на тајните љубовници изгорени од цигара
се продупчени
и светот коj го гледаме низ прстените на предците
сеќавањата како тесто за колачиња кога ги обликуваме
метите во човечки облици на кои вежбаме пукање

сё, сё е продупчено
окцата на вратите затворени за питачите
земјата од растурените домови на мравките
бог што го бараме низ кружните отвори на куполите

ЛАУРЕАТИ

Николина Андова (03 .02 .1978, Скопје) дипломира на Катедра-
та за македонска и јужнословенска книжевност на Филолошкиот 
фа култет Блаже Конески . Пишува поезија . Нејзините хаику-стихови 
се вклучени во Антологијата на новата македонска хаику поезија . 
Вле зот е од другата страна е нејзина прва поeтска книга, за која 
годинава ја доби наградата Мостови на Струга за најдобра де-
би тантска поетска книга во светот, што ја доделуваат Струшките 
ве чери на поезијата и УНЕСКО . Како што стои во Образложението, 
Вле зот е од другата страна импонира со своевиден занимлив 
по етски исказ кој вниманието на читателот го привлекува со 
сво јата необичност и провокативност, проткаени со префинета 
иро нија и пародија, присутна речиси во сите песни без исклучок . 
„Таа го актуелизира поетскиот субјект, го открива неговиот темпе-
рамент и сензибилитет, доведувајќи го поетскиот јазик во полна 
кон диција на нови откривања, значења и вредности . Во оваа 
кни га ќе наидеме на многу интересни одговори, актуелни, кои 
се однесуваат на сите нас, но љубопитниот читател во предвид 
тре ба да ги има сите лексички слоеви, преливи и нијанси, кои 
пре цизно компонирани, тематски и поетички ја градат оваа цели-
на со која Николина Андова влегува во сериозните кругови на 
ма ке донската поезија“ .

Bridgees
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Николина андова
ЛАУРЕАТИ

Сенки

Навечер
се отвора моето тело, бавно
како тридимензионална картонска сликовница
од која никнат
дрвја, згради, Сонце, планини, луѓе
наутро се затвора
а од мене сё уште стрчат
гранки, прозорци, сенки, карпи, дланки

Токму сега

Сигурна сум дека токму во овој миг
низ светов се отвораат безброј врати
се отвораат шишиња стари пијалаци
зарѓани чешми, кутии со накит
се отвораат латиците на кактусите во пустините
се отвораат прозорци, заглавени фиоки
со важни документи
се отвораат весници, се отвораат душите
како чеповите од бочвите со вино
се отвораат кутии со колачи, токму сега,
во којзнае колку куќи и ресторани
се отвораат карпите, невидливо,
се оддалечуваат полека од средиштето
на океанските гребени
се отвораат запечатените хуманитарни пакети
некаде низ светов, можеби

се отвораат паричници, книги, чадори
токму во овој миг

некаде врне, некаде мора да врне
токму сега, оваа ноќ

додека ги затвораме очите, отворени
за патиштата и границите
некаде далеку во нас

Таа е таква

Таа е таква
секое утро одејќи на работа
во дворовите ги гледа
белите детски алишта
уредно нанижани на жица
како совршените заби и животи
на насмеаните мајки
од рекламите

Таа е таква
понекогаш ў мириса сунѓерот во лавабото
и закоравената тава ориз во фрижидерот
се враќа доцна од работа
ја фаќа косата во опавче
вечера пред компјутерот чистејќи го сандачето
од junk мејлови, спамови, совети
која храна никогаш не смее да ја јаде за да има рамен
стомак
го потопува послужавникот во купот нечисти
садови
и уморно оди сама на спиење

Таа среде ноќ станува
и оди во кујната
за ги намести во прегратка
украсните соларници во пар
со раце што гушкаат

Среќа

Нејзе ў беше доволно да чека, долго да чека
да стави пoвторно безбоен сјај на усните
да го отвори чадорот
почна да врне или ў се причинува
сеедно
да прави нешто со прстите
да запали цигара
да ги намачка рацете со крем
да се поткрене на стапалата и да ѕирне
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да излупи ментол бонбона додека ги гледа липите
ў изгледаат некако потажни од порано
помали од лани
неколкупати да го напипа чоколатцето
што го чува во џебот
некое виенско, не сакаше да го јаде сама
иако се смешка сама, како луда
повторувајќи си ги во себе приказните
што ќе заборави да ти ги раскаже
да го трга погледот од луѓето што ја одминуваат
како што го одминуваа уличниот свирач
кој упорно свиреше
над својот празен картон

Нејзе ў беше доволно да чека, долго да чека
и да си замине, благодарна за таа
прободувачка среќа

За пасвордот, по Џибран

Полнете си ја еден на друг чашата,
но не пијте од иста чаша

Давајте си еден на друг леб, но не јадете од истата погача
Пејте и играјте заедно и бидете радосни,

но нека секој од вас биде и сам
како што жиците на лирата стојат одвоено

а сепак треперат со истата музика

Калил Џибран

Во една статија на интернет
прочитав дека многу љубовни парови
си ги знаат пасвордите на мејловите
дека си ги разменуваат меѓусебно како знак
на доверба и сигурност

Да бев мудрец како Џибран
а не сум
ќе додадев:

„И праќајте си еден на друг мејлови
но не делете го пасвордот
зашто и човекот и земјата се хранат едно од друго
а ја чуваат тајната за почетоците, секој својата“

Тешко дека ќе се изгубиме

Тешко дека ќе се изгубиме
познати ни се сите улички и патишта
во оваа ноќ, мазна и лизгава како црна постава
на некое здолниште кое штотуку не распукало по
шевовите
Талкаме по нашите кожи

Bridgees

и застануваме пред испакнатите брадавици
како пред суви карпи
и ниедно чудо не нё чека зад нив
Се молам да заскитаме, смислувам некаков
локален антинавигациски систем
А тука да скршнеме, велиш
Се молам никогаш
да не го најдеме патот

Влезот е од другата страна
(песна што се чита од двете страни)

исчезнува
и засекогаш
ги остава прозорците ширум отворени
и остава само писменце на перницата
таа се измолкнува од креветот
Утрото потоа

на оние што додека се живи спиеле со неа
Никогаш не им се враќа

Таа, смртта, е непоправлива заводничка
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Македонскиот писател молчи. Македонските писа-
тели останаа неми на сите случувања што во изминатиов 
период беа наше секојдневје. Ова се оцените и тезите што 
неретко прострујуваат низ јавноста и што не смееме да ги 
игнорираме, туку треба да ги прифатиме како дополнителна 
провокација за аналитички да го проследиме она што го 
создаваме и суштински да согледаме некои клучни аспекти 
на нашето културно живеење во денешницата. Впрочем, и 
тоа што Друштвото на писателите на Македонија одржува 
Годишно собрание со работна тема Гласот на делото, глас 
на писателот, кое има цел да претставува своевиден обид 
да се отвори дебата преку која ќе се одговори на прашањето: 
дали и зошто писателите молчат, индиректно, но сепак, 
и индикативно, укажува дека македонската јавност не го 
оценува позитивно степенот на гласност на македонскиот 
писател и дека тоа претставува сериозен културолошки и 
општествен проблем за кој мора да се разговара. Но треба 
да се разговара вистински, а не формално. Ова е проблем 
што не допушта простор за дебата во која ќе има премол-
чени прашања и премолчени одговори. Оттука, наша цел не 
треба да биде да укажеме или да покажеме дека негативната 
оцена за гласноста на македонскиот писател е погрешна, туку 
вистински да сознаеме зошто јавноста има такво мислење и 
притоа да дојдеме до заклучок дали и каква вина има самиот 
македонски писател за тоа што неговиот глас не е доволно 
слушнат и разбран, ако тој навистина не молчи. И, на крајот, 
да дојдеме и до заклучок што е она што треба и што е она 
што може да го направи македонскиот писател за неговиот 
глас да не биде доживеан како немост, ако навистина не е тоа. 

За да дојдеме до вистински и реални констатации, меѓу 
другото, потребно е да ја проследиме македонската книжевна 
продукција создадена и објавена во изминативе дваесети-
на години и, притоа, препознавајќи го гласот на писателот 
присутен во делото, да констатираме против што се бунтува 
тој, за што се залага, што е она на што предупредува... Само 
така ќе можеме вистински, аналитички, аргументирано да 
дојдеме до заклучок дали молчи македонскиот писател, а 
потоа, ако се потврди дека не молчи, туку говори во свое-
то дело, да се обидеме да дојдеме и до заклучок зошто не-
говиот глас, односно гласот на неговото дело, не е докрај 
слушнат во македонската јавност.  Па така, ако го започнеме 
тоа проследување од почетокот на последната деценија на 
минатиот век, сигурно ќе се прашаме: зар може да се рече 

дека го премолчува она што се случува во своето и наше 
време-невреме поетот што уште во 1990 година – време во 
кое во нашето македонско општество имаше не помалку 
турбуленции, превирања, несигурности, дилеми и трилеми 
отколку денес – во својата песна Лажно време, поентираше 
со стиховите: Сё си имаме / И време за распродажба / И деца 
за прокуда / И сонце што не заоѓа / Си имаме море несолено / 
Си имаме многу татковини / Сё си имаме / А утре / Можеби 
народ ќе немаме (Раде Силјан)? Зар денес, во 2013 година, не 
го живееме тоа лажно време што во 1990 за овој поет било 
утре? Зар денес не се соочуваме со она што пред 23 години за 
овој поет било кобна можност за идноста што ја насетувал 
и ја најавил во своето творештво? Овие стихови покажуваат 
дека македонскиот писател за нашево денешно (не)време 
има пишувано и пред да започне тоа – во време пред време-
то – овие стихови не се поетско пророштво, ами вчерашна 
(а најверојатно не помалку и денешна) поетска согледба на 
она што е наша реалност на денешнинава – стихови во кои 
е присутен гласот на писателот, кој има и предупредувачка 
интонација – глас што најверојатно во вчерашното, не толку 
далечно време, не беше доволно добро слушнат и, еве, тоа 
што тогаш било поетско предупредување, во ова денешново, 
е наша судбина. 

Ако се насочиме кон делата објавени во изминативе 
неколку години и ако, меѓу другите, ў посветиме внимание 
и на стихозбирката Забранета книга, за која Веле Смилев-
ски ја доби наградата Браќа Миладиновци на јубилејните 
50. Струшки вечери на поезијата, ќе забележиме дека во 
воведната песна тој пишува: Ниту имало, ниту ќе има / 
Забранета книга / Но помислата / Да ја исклучиме можноста 
/ За забрана / Е крик / Или / Идеја за тестамент, / За книга 
што ќе ја доживее / Слободата за читање. / Потребата / 
Да ја кажеме оваа вистина / Hё качува на високо. Потребата 
со поетски јазик да се каже дека ниту имало ниту ќе има 
забранета книга може да се интерпретира и како потреба да 
се каже оти ниту имало ниту ќе има забранет збор, забранет 
говор и забранета мисла, зашто што е книгата ако не е говор 
и запишана мисла на авторот? Зар овој поетски крик, со кој 
се исклучува можноста за забрана, не го издигнува совреме-
ниот македонски поет на височина од која со својот авторски 
глас ги брани слободата на говорот и слободата на мислата и 
од која е подготвен во своето творештво да отвори прашања 
што не нё засегаат само нас и нашево време туку имаат и 
вонвременска и вонпросторна димензија, какво што е пра-
шањето со кое завршува Забранета книга од Смилевски: 
Кој ќе ја препознае слободата? Самото поставување вакви 
прашања изискува активен читател, кој ангажирано ќе се 

Иван Антоновски

ДАЛИ МОЛЧИ МАКЕДОНСКИОТ ПИСАТЕЛ?!1 

1 Интегрална и проширена верзија на дискусијата на Годишното 
собрание на Друштвото на писателите на Македонија со работна 
тема: Гласот на делото, глас на писателот.
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македонија во скопје / нашинците од туѓини од јабани / се 
препрашуваат дали добро / ги запаметиле уроците / за те-
оријата на хаосот / што ги учеле во туѓина во јабана / и се 
мачат да одгатнат / дали ако некому му влезе / пеперутка 
в глава / може да влијае и на текот / на историското време 
/ дали баш на сите ни е судено / да се препелкаме / во калта 
на историјата / и да немаме каде да одиме / згора и да си 
се мавтосуваме / дека сме го нашле она што се вика сё / а 
всушност сме зацапале / во една голема безглавост. Зар овие 
стихови ни допуштаат да кажеме дека македонскиот писател 
како индивидуа молчи? Зар овие стихови не се потврда дека 
македонскиот писател (ако сака и кога има храброст) умее, 
преку своето творештво, индивидуално да го крене својот 
глас тогаш кога мисли дека е потребно и како силна инди-
видуа да се потврди и како критичар на својата – негова и 
наша – денешна стварност, и како противник на она што го 
доживува и го оценува како темна страна на нашето денешно 
секојдневје? Меѓутоа, не како критичар и како противник со 
готови булеварски фрази, туку како критичар што својот 
став го искажува онака како што му прилега на вистинскиот 
писател – онака како што единствено и умее: со симбол, со 
метафора, со иронија и со иронизирачки деминутиви, со 
кованици, со хиперболи, со оксиморони – со пораки што 
имаат уметничка вредност и не дозволуваат естетското да 
биде жртвувано пред кој и да е олтар. 

впушти во потрага по вистинските одговори, кои авторот не 
би можел или барем не би требало експлицитно да ги понуди 
во делото, зашто тоа би значело жртвување на естетското 
за сметка на некаква дидактика или злоупотреба на умет-
ничкото во функција на некоја авторска ангажираност што 
нема уметничка димензија, односно би довело до претво-
рање на уметничката литература во она што не е или барем 
не би требало да биде во својата суштина. Но, објективно, 
следејќи ја аналогијата што ја налага јавното мислење дека 
македонскиот писател молчи, доаѓаме до констатација дека 
тие прашања, сепак, не допреле докрај до читателот. Тука 
веќе се загатнуваат прашањата: Што е она што го спречува 
дијалогот меѓу делото на македонскиот писател и македон-
ската читателска публика (читај: македонската јавност)? 
Што е она што оневозможува прашањата што ги поставу-
ва македонскиот писател да допрат до јавноста и поради 
тоа ем таа да не се знае дека биле поставени ем тие да не 
ги добијат одговорите што ги бараат? Што е она што го 
спречува гласот на писателот, односно гласот на неговото 
дело да допре до македонската јавност?

Во оваа пригода, посочувајќи конкретни примери од 
современата македонска книжевност создадена во изми-
натиов период, би ја издвоил и песната Блаже Конески се 
пробива кон плоштадот Македонија во Скопје од Ристо Ла-
заров. Во оваа песна Лазаров пее: катаден / на плоштадот 
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некој колектив и иако (пре)создавањето на творештвото во 
кое е присутен авторовиот глас е индивидуален чин. Вак-
вата констатација укажува на потребата да се разоткријат 
тие пречки што оневозможуваат авторскиот глас присутен 
во делото како индивидуален да одекне во македонскиот 
културен простор – потребата да се разоткрие кој и што 
сё придонесува за таквата бариерна атмосфера, но и да се 
изнајде начин да им се стави пречка на пречките со кои се 
судира гласот на авторската индивидуа. 

Негативната оцена за гласноста на писателот, неретко, 
во јавноста, но и во некои потесни писателски кругови, е 
адресирана и до помладите автори, за кои во кулоарите на 
македонскиот книжевен салон мошне често ќе се слушне 
мислење дека не се доволно критични и строги кон својата 
стварност – мислење дека помладите македонски автори 
постојано молчат. Меѓутоа, зар може да се рече дека еден од 
македонските автори родени во седумдесеттите години на 
минатиот век, Јовица Тасевски – Етернијан, молчи кога, во 
песната Глас од својата најнова поетска книга Исход, вели: 
Зловолие ви се вие / како сплет од змии / во крутите жили? 
Зар може да се каже дека молчи македонскиот писател што 
во своето творештво го осудува она што нё разнебитува како 
луѓе2? Неoспорно е дека понекогаш гласноста на помладите 
генерации македонски автори во институциите не е онолку 
силна колку што би требало да биде, но тоа не значи дека 
не е силен и нивниот индивидуален глас, засведочен во нив-
ното творештво. Напротив. Во тоа творештво има и бунт, 
и револт, и противставување, кои понекогаш се сместени и 
меѓу редовите на напишаното, но се присутни и очекуваат 
рецепција. Но, за жал, самото поставување на прашањето за 
писателскиот молк, иницирано од јавното мислење, укажува 
дека тој бунт, тој револт и тоа противставување, присутни во 
творештвото на тие автори, не допираат докрај до реципиен-
тите што ја сочинуваат јавноста. Тоа не е само културолошки 
проблем што треба да го согледаме и да се обидеме да го 
решиме туку и предизвик пред кој, како писателска фела и 
како културна средина, не смееме да потклекнеме. 

Кога се говори за писателскиот молк, не малку пати, 
и од повозрасните генерации автори, прстот е вперен и кон 
најмладата генерација автори, на која ў припаѓам и јас. Но 
зар може да се каже дека молчиме кога веќе најголемиот 
дел од најмладите македонски автори во своите дела водат 
полемика со своите претходници? Иако со низата заеднички 
активности, како генерација, предизвикавме ветер и наја-
2 Во текстот се опфатени сегменти од современото поетско твореш-

тво. Доколку корпусот на опсервација се прошири и се опфати и 
про зата, кога се говори за творештвото на помладите македонски 
ав тори, неизбежно е да се спомене најновиот роман на Лидија 
Дим ковска, Резервен живот, во кој, меѓу другото, ретроспективно 
се согледуваат изминативе дваесетина години во нашата културна 
сре дина – книга во која, исто како и во романот Скриена 
камера, кој е интересен пример за релацијата меѓу македонската 
книжевност и македонската културна транзиција како тематска и 
мотивска одреденост, постои и осуда на стереотипите што на еден 
или на друг начин се поврзани со нашата културна средина.

Конкретниов пример, од една страна, и мислењето на 
македонската јавност за (не)гласноста на македонскиот пи-
сател, од друга, укажуваат дека во претставата што ја има таа 
јавност за македонскиот автор во кошот на молчаливите е 
дури и оној што во својата песна вели: ама она што најмногу 
ги вознемирува / нашинците од туѓини од јабани / е од каде се 
стори таа поплава / на намргоденост и глувост / за гласот 
на народот / од каде се стори / и таа онеменост на народот 
/ и каде се витосаа насмевките / од лицата на луѓето. Тоа 
индиректно укажува дека пречките што го оневозможуваат 
гласот на македонскиот писател да пробие до македонската 
јавност претставуваат и пречки што таа јавност ја оневозмо-
жуваат писателскиот глас да го доживува како индивидуален, 
туку ја мотивираат да очекува тој да биде колективен (писа-
телски) одглас, иако вистинскиот автор, во својата суштина, 
пред сё, е индивидуалец, а дури потоа, евентуално, и дел од 
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се остварат преку текстот, бидејќи, како што има кажано 
и Јосиф Бродски: Ако книжевникот има некаква обврска 
кон општеството, тогаш тоа е добро да пишува. Бидејќи 
е малцинство, тој нема друг избор. Ако таа обврска не ја 
исполни, ќе падне во заборав. Неoспорно е дека во нашево 
современие има и примери на дела од македонски автори 
во кои е евидентно дека нивното создавање е мотивирано 
од некнижевни побуди, но тие не треба да бидат репер за 
тоа како сегменти на авторовото јас што егзистира надвор 
од книжевниот текст да се инкорпорираат и во делото и да 
се трансофмираат во глас што ќе ги пренесува авторовите 
пораки, а тоа значи дека не треба да бидат ни репер за тоа 
што треба да се очекува од вистинското книжевно дело.

Можеби со овие согледби за пронаоѓањето на гласот на 
македонскиот писател во неговото дело некој не би се согла-
сил, потпирајќи се на теоријата на Ролан Барт, според која 
во моментот кога започнува пишувањето, авторот умира 
и алудирајќи на тоа дека ваквите констатации се класична 
критичарска тенденција на дешифрирање на авторот преку 
делото. Но дури и ако безрезервно го прифатиме тоа дистан-
цирање на авторот од делото, моиве согледби можат да бидат 
една понудена, можна интерпретација на некои од делата 
на современата македонска книжевност, додека во духот на 
Бартовата теорија и во согласност со целите на книжевната 
комуникација, понатамошните интерпретации што ги овоз-
можува поливалентната отвореност на тие дела во целост 
треба да му бидат препуштени на читателскиот аудиториум 
(односно на јавноста) и тој да каже и да процени дали го пре-
познава гласот на македонскиот писател во гласот на неговото 
дело. Доминантното мислење во јавноста дека македонски-
от писател молчи укажува дека во македонскиот книжевен 
простор, кога е во прашање книжевната продукција создадена 
во изминативе дваесетина години, со почит кон авторските 
и читателските исклучоци, читателскиот аудиториум не ја 
остварува таа клучна функција за животот на делото, а со тоа 
и клучна за гласот во него, и притоа како да поставува знак 
на еднаквост меѓу писателската институционална гласност 
која, реално, во македонскиот културен простор не е онолку 
присутна, силна и динамична колку што би требало да биде, 

вивме убаво време и неколкупати промовиравме и поинаков 
стил на книжевно живеење, можеби сё уште докрај не сме 
успеале во предизвикувањето на промените што се очекува 
да ги оствариме, кои не се творечки потфат, но се клучни за 
нашиот книжевен простор, но тоа не значи дека сме молче-
лави или пасивни во нашето творештво. Зар молчи Марта 
Маркоска кога, како што е посочено и во насловот на нејзи-
ната најнова стихозбирка, со својот авторски глас се залага 
за стрмоглаво упатување кон височините како резултат на 
егзистенцијалната потреба да му се пркоси на нашево (не)
време? Зар молчи и Мане Манушев, во чија дебитантска 
стихозбирка Ќе, објавена годинава, се присутни и револт и 
гнев од неговото и наше опкружување? Зар молчи и Ѓоко 
Здравески кога во една песна од својата стихозбирка Куќичка 
за птици-преселници вели: не знам зошто сё уште молчам, 
/ сё уште мижам, / сё подолго го задржувам здивот. / ко да се 
готвам за нешто? Зар молчи автор што во своето творештво 
и самиот му се противставува на молкот и суптилно трага 
по неговата можна симболика? Ако е потребно да кажам 
нешто и за тоа дали молчам и јас самиот, ќе се запрашам: 
дали молчам ако со Крикови од неископан гроб порачувам: 
Не правете од мене метафора?

Со стиховите на дел од припадниците на мојата автор-
ска генерација го заокружувам овој илустративен колаж од 
современата македонска поезија, кон кој во некоја следна, 
поопширна опсервација можат да се приклучат уште многу 
други примери, и тоа не само поетски туку и од современата 
македонска проза и драма. Но и вакво проследување уште 
еднаш го потврдува она што сите го знаевме и претходно, 
бидејќи ни го имаат потврдено и историјата на светската и 
историјата на македонската книжевност, преку многубројни 
примери, кои сум сигурен дека ни се добро познати – во 
делото е и гласот на писателот. Истовремено, овој поетски 
колаж покажува и дека македонскиот писател, помалку или 
повеќе, во своето дело умее да го крене својот глас во своето 
време и да биде и негов критичар што знае и да предупреди, 
и да се спротивстави, и да триумфира. Впрочем, не е новост 
ни оти во творештвото на еден автор се збрани и неговиот 
бунт, и неговите крикови, и неговиот револт, и неговите 
стравови, и неговите аманети, и неговите лични револуции... 

На ваквата констатација можеби некој ќе се спротивс-
тави со оцена дека и во наведените примери и во оние што 
изостанаа и може да бидат согледувани во некоја следна 
пригода, општествената критика, сепак, не е доволно силно 
изразена. Но книжевната историја нё учи и дека присуство-
то на општествената критика во книжевното дело не смее 
да доведе до авторска ангажираност со која естетското во 
напишаното директно ќе биде ставено во функција на не-
книжевни цели, бидејќи тогаш текстот е книжевен само 
формално, но не и суштински. Тоа значи дека од вистин-
ската книжевност не треба да се очекува пристап кон ин-
сипиративниот порив, мотивите и темите, кој би значел 
потчинување на она што е клучно за уметничката вредност, 
за сметка на некои други, некнижевни, кои би можеле да 
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и степенот на писателска гласност во книжевното дело, која 
е индивидуална. Тоа имплицира дека таквиот став на дел од 
јавноста упатува на заклучок оти е нарушен и синџирот на 
книжевната комуникација: имплицитен автор–автор–текст 
(порака)–читател–имплицитен читател, бидејќи пораката 
упатена од адресантот не доаѓа до адресатот. 

Сето ова укажува дека мораме да бидеме реални и да 
прифатиме – тоа што преку многубројни примери гласот 
на македонскиот писател го препознаваме во неговото дело 
само по себе не го менува фактот дека еден дел од нашата 
јавност има впечаток оти, место гласот на писателот, слуша 
молк – фактот дека во македонската културна средина по-
стои ѕид што не дозволува гласот на македонскиот писател, 
а тоа значи и гласот на македонското дело, доволно гласно 
да допре до еден голем дел од македонската јавност, до еден 
голем дел од широкиот читателски аудиториум. Најлесно е 
да постапиме елитистички и да речеме оти она што го соз-
даваме со својата естетска вредност е елитна уметност и оти 
затоа не е доволно привлечно за пошироката публика или 
да тврдиме дека за создавањето на тој ѕид придонесле други 
– некнижевни фактори – и да се повлечеме од него. Но не 
треба да ја заборавиме мислата на Борхес дека книжевноста 
надвор од читателот не постои, аналогно на која, во случајов, 
и гласот на писателот присутен во делото, надвор од чита-

телот, не постои. Она што овој пат треба да го направиме е 
обидот да си одговориме на прашањето: колку учествувал 
македонскиот писател во изградбата и во одржувањето на 
тој ѕид, кој го запира пристапот на гласот на писателот, 
односно гласот на делото до читателскиот аудиториум? И 
одговорот до којшто ќе дојдеме да ни биде показател што 
треба да направиме за тој ѕид да биде отстранет, затоа што, 
следејќи ја Борхесовата мисла, само тогаш кога вистински 
ќе допре до читателската јавност, македонскиот писателски 
глас ќе постои во вистинска смисла.

За да дојдеме до вистинско сознание зошто постои ѕид 
што не дозволува гласот на македонскиот писател да допира 
до пошироката јавност, особено за тоа дали и како учест-
вува(л) македонскиот писател во изградбата, одржувањето 
и(ли) зацврстувањето на тој ѕид, претполагам дека мора да се 
обидеме да дојдеме до одговори на неколку клучни прашања 
– одговори што нема да нудат само сознание туку и поттик 
и иницијативност за решение на проблемот или – подобро 
речено – за проблемите што заеднички продуцираат еден 
голем проблем, кој не го тангира само македонскиот писа-
тел како индивидуа туку и севкупната македонска културна 
средина како целина. Во оваа пригода би навел само неколку 
од тие прашања.

1. Дали со проблематични критериуми создадовме 
услови за хорско стихијно испуштање авторски гласови 
во нашиот културен простор, па и најгласните авторски 
гласови се придушени од пелтечењата и од вресокот на 
мнозинството? 

Свесен сум дека на ова прашање може да се одговори 
и на овој начин:  Не може да стане збор за хорско стихијно 
испуштање авторски гласови бидејќи авторите по природа 
се индивидуалисти. Впрочем, овој одговор и ми беше даден 
во една пригода кога конкретново прашање беше поставено. 
Неоспорно е дека овој одговор може да биде прифатлив на 
глобално рамниште, но не и во контекстот на македонската 
книжевна реалност, која верувам дека на сите, независно 
од тоа дали сме го потврдиле тоа јавно, добро ни е позната. 
Прифаќањето на ваквиот одговор во конкретниот контекст 
би значело бегство од конкретен проблем, а со тоа и од него-
вото решавање. Затоа, ваквиот одговор ме мотивира јавно 
и директно да поставам и уште неколку прашања, кои се 
директно сврзани со главното и може да се третираат како 
негови потпрашања: Дали поради нешто (а треба да си од-
говориме и поради што), денес, категоријата автор, во от-
суство на вистинска критика, во нашата културна средина 
им е „доделена“ и на оние што со квалитетот на она што 
го создале не ја заслужуваат? Какви се критериумите што 
се актуелни во нашиов книжевен простор, ако ни се случува 
да имаме такви, декларирани „автори“? Каква е сликата на 
јавноста за современиот македонски творец, ако како автор 
ў се претставува и оној што тоа не е, а ние тоа го толерира-
ме и индиректно му даваме легитимитет? Дали со давањето 
простор таквите „автори“, понекогаш, не само стихијно 
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туку и организирано, хорски да ги испуштаат своите гласови 
(зашто индивидуално и не можат, што само по себе укажува 
на нивната „авторска димензија“3), задоволувајќи го нивното 
его ја девалвираме и ја обезвреднуваме категоријата, а би 
рекол и институцијата автор во македонскиот културен 
простор? Кој е оној што им го овозможува тоа и кои се него-
вите мотиви свесно да го прави тоа?

Знам дека на сето ова некој повторно ќе одговори: Нај-
гласните авторски гласови веројатно не се доволно гласни ако 
можат да бидат придушени од пелтечењата и од вресокот 
на мнозинството. Тоа значи дека во дадениот момент не-
достигаат вистински авторски гласови, односно вистински 
автори со квалитетни дела. Во таков случај ниту некакви 
пелтечења ниту каков било вресок на мнозинството не може 
со ништо да предизвика што-годе пречка. Вистински автори 
со квалитетни дела не недостасуваат – ги имаме, и еден дел од 
нив, кои, за жал, се исклучоци од сеопштата слика, допираат 
до јавноста. Но колку ќе допре нивниот глас до јавноста, не 
зависи само од авторот како индивидуа туку и од односот 
што кон него го има книжевната средина, во којашто тој 
создава и го објавува создаденото. А каков е односот кога 
во таа средина за автор е прогласен и оној што тоа не е, со 
што индиректно, формално, во општеството се поставува 
на исто рамниште со оној што вистински (пре)создава? Ка-
ков е односот кога во услови во кои нема ни дневна критика, 
која е важен промотор на авторовиот глас, средината не се 
труди докрај да изнајде механизми со кои нема да ги афирмира 
авторската гласност и вредност само формално? Искрено 
се надевам дека наведениве потпрашања ќе ни помогнат да 
го одговориме првото прашање што го поставив. 

2. Дали вистинскиот глас на вистинскиот автор 
не може да се слушне, зашто е придушен и од гласноста на 
аплаузите што едни на други, некритички, за сенешто, 
секојдневно си ги упатуваме – аплаузите што ни станаа 
погубна традиција?

Очекувам на ова прашање некој повторно да одговори:   
Вистинскиот глас на вистинскиот автор секогаш се слуша! 
Колку и да се гласни аплаузите затоа што безусловно тие 
(аплаузите) следат по гласот; гласот мора да биде слушнат 
за да предизвика потреба од аплауз. Во таков случај не може 
да стане збор за некритички аплауз. Гласните некритич-
ки аплаузи можат да уследат само по фалшиви гласови на 
потпросечни автори. Затоа, уште сега поставувам неколку 
потпрашања иницирани од ваквиот одговор: А кој гласно 
некритички аплаудира по фалшливи гласови на потпросечни 

3 Се верува дека писателот се раѓа во самотија. Не само што се раѓа 
во самотија туку и постои во самотија. И самото пишување е чин 
на осаменост. (Гоце Смилевски: Разговор со Спиноза) Овој цитат-
мисла дополнително потврдува дека тие хорски испуштања гла-
сови од авторите што не се подготвени својот авторски глас да го 
пласираат како индивидуи, сепак, не може да направи автори, туку 
може да создаде само привид со кој тие ќе бидат (само)залажани 
за својата авторска големина.

автори? Дали го правиме тоа понекогаш сите или голем дел 
од нас? Зошто? До кога? Дали веќе и забораваме понекогаш 
да слушнеме или го игнормираме она што треба да се слуш-
не, зашто ни е јасно дека е традиција оти по слушнатото 
треба да уследи аплауз, како и да е? Дали е кај нас аплаузот 
секогаш предизвикан од гласот или понекогаш и од навиката 
постојано да аплаудираме? 

За да бидам појасен, морам и да појаснам дека во овој 
случај некритички аплауз не е само оној што како таков 
следува по настапот во книжевниот салон туку и промо-
тивната, пригодна критика со клиширани фрази, епитети и 
хиперболи, кои веќе стануваат вообичаени поради честата 
употреба, како и информациите во кои оцени за авторовиот 
успех и квалитет изготвени според готови и веќе премногу 
забележливи формули, кои се споделуваат преку медиумите, 
кои некритички ги преземаат и ў ги пласираат на јавноста, 
а фелата, иако свесна за тоа, јавно, не ў се спротивставу-
ва на таквата практика. Некритички аплауз претставува 
и неселективното отстапување еднакво место за сите на 
некои книжевни настани или објави. Впрочем, и неиска-
жаната негативна или позитивна критика за некое дело е 
индиректно учество во тоа некритичко аплаудирање. Да се 
запрашаме: дали секогаш оцената што за некое дело или тво-
речки опус на еден автор од некого е искажана на асталот во 
книжевниот салот е истата онаа што тој некој ја искажал 
во јавноста? Ако не е и ако тие две оцени си противречат, 
логично е да се запрашаме и зошто се практикува понеко-
гаш двојно оценување на книжевните вредности – едно за 
себе и за тесниот круг околу себе, а друго за јавноста. Кои се 
мотивите за таквото (не)критичко постапување?! Дали 
сме свесни за остварениот ефект врз читателскиот ауди-
ториум, односно врз јавноста и нејзиното мислење кога пред 
неа за некое дело за кое сме свесни дека не заслужува пофалби 
го кажуваме спротивното, и тоа неретко и со употреба на 
суперлативи или кога пред неа ги премолчуваме пофалбите 
за книжевно дело за кое сме свесни дека ги заслужува? До кога 
ќе имаме ваква практика?! Посакувам овие потпрашања и 
објаснувања не само да го појаснат клучното прашање што 
го поставив туку и да нё мотивираат да размислиме до каде 
може да нё доведат некритичките аплаузи еднакво силни за 
сите – да нё мотивираат да размислиме како ќе продолжиме 
со аплаудирањето во времето што е пред нас, иако сум свесен 
дека и досега знаевме како треба вистински да се аплаудира, 
а како аплаудираме ние.

3. Дали станавме задоволни со тоа што самите си го 
слушаме авторскиот глас? Дали станавме самодоволни и 
не ни е толку важно колку допрел нашиот авторски глас 
подалеку од нас и од нашиот потесен круг?

Знам дека ако авторот го слуша сопствениот глас како 
коректив, како предупреда од можно застранување, тогаш 
таквата поставеност може да биде дури и продуктивна. Но 
што ако авторот сопствениот глас не го слуша како коректив, 
туку како глас што е супериорен, неспоредлив со оној на 
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другите и како некритичка пофалба за себе – како глас што 
може да го мотивира да продолжи во правец што би бил 
можно застранување? И кој сопствен глас, ние – македонски-
те автори, го слушаме: критичкиот или некритичкиот?! И 
одговарајќи го ова прашање, да не ја заборавиме самодовол-
носта... Дали понекогаш мислиме дека со тоа што самите 
ние можеме да си го препрочитаме сопственото дело како 
објавено сме го постигнале она што сме го замислиле? Дали, 
кога го препрочитуваме сопственото дело, сме подготвени 
и самите критички да го споредиме со делата на другите? 
Дали, кога се препрочитуваме себеси, сме подготвени она што 
ние сме го (пре)создале реално да го согледаме и во контекст 
што е поголем од оној на нашиот национален или времен-
ски книжевен простор? Дали самите сме свесни за местото 
што, според создаденото, ни припаѓа во тој простор или сме 
подготвени да заземеме и друго, кое е повисоко, а за кое сме 
свесни дека не ни припаѓа, па понекогаш бараме и некнижевни 
механизми за да го достигнеме? Свесен сум дека ова се многу 
прашања насобрани во едно, но исто така сум свесен дека 
тие изискуваат уште толку многу повеќе одговори, кои мора, 
пред сё, самите себеси да си ги дадеме.

4. Дали ни е полесно да живееме со помислата дека 
она што го создаваме подобро ќе биде разбрано во некое 
друго идно време и не се оптоваруваме со прашањето колку 
сме слушнати и разбрани денес? 

На ова прашање, во една пригода, ми беше одгово-
рено: Малку е веројатно самосвесен автор да се раководи 
од помислата дека неговото денес создадено дело подобро ќе 
биде разбрано утре. Уште помалку да е безгрижен и да не се 
оптоварува со прашањето колку ќе биде слушнат и разбран 
– денес! Можно е делото да постигне успех во некое идно вре-
ме, но тоа е надвор од моќта на авторот. Ваквиот одговор 
ме мотивира на едно клучно потпрашање, кое секој од нас 
треба да го доживее и да го сфатиме и како лично: Но колку 

сме самосвесни како автори? Впрочем, начиниот на којшто ќе 
продолжиме да партиципираме во креирањето на книжев-
ниот живот кај нас по една ваква дебата сам по себе ќе ни 
укаже и колку сме самосвесни и дали, во оваа пригода, ова 
прашање сме си го поставиле себеси и како сме си го одго-
вориле. Самото наше дејствување во книжевниот простор 
е показател на нашата авторска самосвесност. 

5. Дали сё повеќе се задоволуваме со формалности-
те на културното живеење и со ордените што самите 
си ги доделуваме, па запоставуваме нешто што е многу 
посуштинско?

Претполагам дека на ова прашање повеќето ќе даде-
ме потврден одговор. Многу е веројатно потврден одговор 
да дадат и оние што изнаоѓаат начини самите себеси да се 
овенчаат со почести, зашто се свесни дека состојбата на вос-
ппоставување лажни писателски круни и на испланирана и 
тактична размена на книжевни медали со лажен сјај, односно 
со сјај што е видлив само привремено, дури е потребен за да 
заблеска во медиумите и во биографиите што, сами по себе, 
колку и да се обемни и накитени, не мора да означуваат и 
голем авторски формат, веќе е повеќе од очигледна. Но не 
треба само да дадеме потврден одговор – тоа сме го напра-
виле и порано, туку да изнајдеме начин како да се сменат 
таквите самопофалнички состојби. Точна е констатацијата 
дека конформизмот, пасивното прифаќање на случувањата, 
прилагодувањето на постапките и на мислењата на средина-
та се погубни и дека спуштањето на прагот на вредостите, 
некритичкиот однос кон доделувањето на наградите, попла-
вата од незаслужени почести, титули, ордени и сл. е рамно 
на катаклизма. А тоа значи дека како книжевна средина 
сме должни да ги запреме тие катаклизмични навеви, кои сё 
повеќе надоаѓаат во нашиов простор, бидејќи колку подолго 
пасивно ги толерираме, толку повеќе стануваат традиција 
што тешко би можела да се искорени.
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Виолета Танчева-Златева

Моите бардачиња

Мене не ми требаат магични тревки и волшебни зборови
што ги воскреснуваат заборавените полиња
и обраснатите меѓи на родниот крај
Јас своите халуцинации ги доживувам испростумена  
          во јавето
а тагите си ги боледувам во Сонот 

Во неговите синори со распролетено срце на дете одново
со дедо ми бродам по ровката земја на нашите ниви
– стежнати и зажарени од узреаното жито и раскласените  
             пченки 
а потоа се распостилам под широката крошна  
         на осамениот јасен
и правам бардачиња од глина за Денот на мрвите

И есенва амбарите на душата ќе ми бидат полни 
со златни зрна и миризливи класови
Во мојата силна, чесна живејачка
само топлината на твојот Глас ќе ми недостига
за да ја дочекам подготвено зимата

Неутешно е што не може да се зароби ехото негово
во тесните грла на исушените бардачиња
Накитени со гранчиња сув босилек и здравец, 

тие немеат спокојно
во бабиниот долап под згаснатото кандило

6. Колку направивме навистина и самите ние, сами 
или во содејство со издавачите, да го изнајдеме вистински-
от пат на делото до читателот на новото време – колку 
направивме да ги искористиме ресурсите на новата ера за 
вистинските нови книжевни вредности на современата 
македонска книжевност да допрат до аудиториумот?

Знам, повеќето на ова прашање ќе дадеме заеднички 
одговор: малку! Но таквиот одговор треба да биде мотив, ако 
досега сме направиле малку, сега да започнеме да правиме 
повеќе. Бесцелно е да си дадеме одговор на ова прашање, ако 
тој одговор не нё мотивира на преземање конкретни актив-
ности.  Ако ја затвориме оваа дебата само со поставување 
на овие прашања, без изнаоѓање на вистинските одговори 
и без заклучоци за тоа како треба во времето што е пред 
нас да го креираме нашето книжевно секојдневје, тогаш, за 
жал, само ќе потврдиме дека свесно прифаќаме на нашата 
книжевна сцена да се случува книжевен театар и ние да 
бидеме актери во неговите театарски претстави, а да не 
се случува вистинско книжевно живеење, кое подразбира 
и книжевни и културолошки процеси и надвор од самите 
книжевни дела, но во рамките на она што претставува на-
ционален книжевен и културолошки развој.

Многу е веројатно некој да каже дека прашањата што 
ги поставувам се реторски, а на реторски прашања се одго-
вара само ако се има одговор различен од сугерираниот, па 
затоа не е потребен коментар. Ама, ако е така, ако се согла-
суваме сите со сугерираните одговори, тогаш би требало да 
изнајдеме решенија со кои овие прашања по десетина години 
нема да бидат актуелни – решенија што ќе подразбираат кон-
кретни активности, кои ќе ги преземеме и како индивидуи 
и како писателска фела. Ако покажеме неподготвеност за 
такво нешто, тогаш се отвора простор за друго прашања: 
Дали постои страв во македонскиот книжевен простор? Од 
кого или од што стравуваме?! А присуството на стравот може 
да имплицира и отсуство на храброст – храброст што е нео-
пходна и за да го (пре)вреднуваме она што веќе е книжевна 
историја и за да го оформиме она што би претставувало 
вистинско книжевно живеење во денешнината. 

Ако имаме храбост вистински да ги одговориме наве-
дените прашања, сигурен сум дека ќе дојдеме и до одговор 
на прашањето: колку учествувал македонскиот писател во 
изградбата и во одржувањето на ѕидот што го запира прис-
тапот на гласот на писателот, односно гласот на делото до 
читателскиот аудиториум? Не би сакал да го имплицирам 
конечниот одговор на ова големо и многу важно прашање. 
Можеби ќе заклучиме дека македонскиот писател во изград-
бата и во одржувањето на тој ѕид придонесол само со еден 
камен или со една тула. Меѓутоа, ако започнеме од себе и од 
својата вина, ако се обидеме да го коригираме сето она што 
ќе го констатираме како грешка во нашево книжевно жи-
веење, тогаш многу е веројатно и дека ќе успееме тој камен 
или таа тула да го/ја извадиме од ѕидот, по што тој ѕид ќе 
се сруши или, во најмала рака, ќе биде нестабилен и гласот 
на македонскиот писател, односно гласот на македонското 
книжевно дело, ќе допре до јавноста, која сега слуша молк. 
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Вања Изова Велева

Туѓа прашина

Ја тресам од рамената оти не е моја
Ми ја налепи ветрот низ туѓите муцки
Сакаа да видат како ми стои светкавото зрно
Сивата пеплосаност.
Не е моја оваа прашина
Се лизга низ телото и остава бразди
Малку искривени, малку прави
Требаше да останам дете
И да живеам низ игра и караници
Тогаш очите не болат од солзи
Тогаш прашината е виножито
Раната пукнатинка
Требаше да играм со туѓата прашина
А јас голтав, таложев
Еве ја уште стои раздувана врз рамената
Нека стои оти не сум дете одамна
Нека дреме оти очите се преполни зрна
Нека тече оти раната е сува
Само сакам да не е туѓа
Нека биде моја.

Два брода
         Во Измир

На отворено море
Се разминуваме како
Два брода со позајмени светилки.
Водена прашина се лепи
Врз нашите тела и потсетува на прочистување.
Го миеме она што уште малку ни остана за паметење
И ја водениме светлината што брзо плови
Меѓу нашите две мориња.
Едното плови за да исплови
Другото да остане сведок на закотвеноста.
На отворено море се разминуваме
како два брода кои случајно или не
ја распрснаа зајмената прашина
и останаа заковани на пристаништето од исчекување.

Расфрлена прашина

Си фрламе прашина в очи
За да видиме кој ќе издржи.
Мериме чии трепки ќе се потсвијат
и пеплосаат од товарот.
Ја полниме устата прашина
И го збунуваме јазикот, лепејќи му оставштини.

Прашината е спомен
налепен врз фотографиите,
оружје за залажување.
Преполна сум прашина од сите страни
Разгневени виулици ме облетуваат
За да никнам во спомен
По кој ќе редат овенато цвеќе.
Прашината ми стана секојдневие
Ја лепат врз мене како да е моја
А рацете им се извалкани.
Си фрламе прашина в очи
Да видиме кој ќе издржи 
Да го почувствува светот 
Си ја полниме устата прашина
Да научиме одново говор на луѓе

Чудни сме, а сепак изгледаме нормално

Како птици умираме
со клунови полни леплива песок.
Зрната раситнето ги плукаме низ ветрот
на душманот в око да заглават...
Чудни сме, а сепак изгледаме нормално.
Секое утро од очите вадиме понекој
заборавен миг од вчера
потсетување дека истрајуваме 
во кругот исцртан од прашина.
Чудни сме, а сепак изгледаме нормално.
Си носиме ракавици од позајмена прашина
и дел по дел фрламе
Не за да го обележиме патот
Туку да најдеме нов, туѓ.

Вања Изова Велева (Струмица) дипломирала македонска 
кни жевност со јужнословенски книжевности на Универзитетот 
Св. Кирил и Методиј во Скопје, а магистрирала на Институтот за 
ма кедонска литература . Член e на Друштвото на писателите на 
Ма кедонија од 1995 год . Ги објавила стихозбирките Вентил во 
пос тоењето, Смрттта на рибата, Зашиени грла, Правта не 
збо рува, Плач во кутија, Бездна угоре, како и книгата Неколку ле
ген ди за Струма. Застапена е во неколку антологии и избори, а 
неј зината поезија е преведувана на англиски, француски, српски, 
сло венечки, бугарски јазик .
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Туѓа ПрашиНа

Чудни сме, а сепак изгледаме нормално.
Прашина носиме низ џебовите
стуткана како потсетување 
за она што не треба да биде.

Замислено летање

Сите си закачуваме пердуви...
Интересна навика за играње во височините
И слетување на почвата
Понекогаш неискуството ни закачува
Понекој пердув в око
и заслепено нё удира во други летачи.
Понекогаш пердувот заглавува в грло
И стега гласот, па не го препознава зборот.
Сите си закачуваме крилја
Можеби пешачењето нё заморува,
Можеби летот нё прави поинакви.
Чудно колку крилјата се во мода.
Толку барани и актуелни
Што птиците останаа соголени
А ние избезумени кој какви крилја ќе си зашие.
Во тоа летање сите носиме туѓи перја
А птиците чудење
Гледајќи го нашиот измислен лет.

Топло сонце

Го мерам сонцето низ џебовите
Не знам дали гори или грее 
Но сакам да го подарам
Завиткано во нежни облаци со панделка исчекување.
Сакам да подарам дел од моето сонце за да има светлина
Да ги растријам очите и да ја здогледам
Во секој заматен поглед точката радост.
Ќе подарам сонце за да имаме топли мисли
Можеби така ќе се потсетиме на разликата со каменот

Прашална 

Маршираме низ трупови
газејќи ги сопствените чекори
Удираме шлаканица за поздравување
и мериме срцебиење на оној другиот
Кои сме?
Што сме?
Се мериме во растеченост или стврднување?
Труповите се нашето заминување
Шлаканицата посетување
Кои сме?

Што сме?
Се изгубивме ли некаде удолу низ 
Улиците полни талог од отстоено утро
Се пронајдовме ли во огледало
Со искривен лик?
Маршираме до срцебиење
Мериме чекор газејќи во расчекор
Кои сме?
Што сме?
Да бевме зрно, ќе из’ртевме
Или ќе бевме оддувани
Да бевме капка ќе испаревме
Или протечевме...
Кои сме?
Што сме?

Парче самопотврдување
или заборавен лик во сопствената приказна.

Ова е песна

Ова е песна за светлината
За скриеното сонце 
Во пазувите што дише со огнен здив
Ова е песна на сонот
Исонуван меѓу очите
Залепен во умот
Оставен во мислите.
Песнава е за мигот
Што го носиме а забораваме
Паметиме а трошиме.
Ова е песна за нас
заслепени од светлината
Изговорени во сонот
Запаметени во мигот.
Ова е песна за нас
Зашто само така се среќаваме
под скриеното сонце

Од ракописот Позајмена прашина
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РАСКАЗ

Блаже Миневски

ШМРКАЧИ

Сите шмркаат, ваше величество, авгусеиши Султан 
Мурат четврти. И пушат, ваше императорство. Вашиот закон 
никој не го почитува. Сетики мислат дека царството за нив 
не важи. Секој закон за нив не е добар. Со луле го дупнаа зна-
мето на империјата, го опчадија, опржалија. Сега негираат, 
велат дека е од сонцето, но дупката мириса на тутун, базди 
на бесилка, на сургун без враќање. Според китапот на Ибра-
хим Печевија, тутунот овде го донеле англиски трговци, го 
продавале „како лек против болести кои доаѓаат од влагата“. 
Сношти со тертип, со дикат, извршив визита низ градот, се 
сторив еден еким, се шмугнав тајно и самиот разбрав дека 
шмркањето тутун во прав се шири многу побрзо од кафето. 
И мојот соработник Печевија вели дека кафеаните се „полни 
бадијалџии и денгуби, душман од кодош не се разликува, су-
рат во авата не може саглам да се види“. А незгодниот мирис 
на тутунот што се шмрка и на тутунот што се пуши, како 
што знаете, како што заповедавте, ваше величество, многу 
пречи, галиба ептен пакости на чесните луѓе и добрите анге-
ли. Каде што има тутун, нема чесни луѓе, нема добри ангели, 
ваше императорство, авгусеиши Султан Мурат четврти. Со 
ваше благоволение, се разбира, чесните луѓе и добрите ан-
гели знаат дека најсериозна кампања против злото со туту-
нот презедовте вие, нашиот султан Мурат четврти, веднаш 
по пожарот во Стамбол минатата година; со вашата света 
наредба, тутунот се третира како јавна навреда, а за јавна 
навреда казната е смрт. Само, ваше величество, овде, сега 
засега, вашата света рака чинам како да е без кувет. А знам 
дека закон има, и знам дека во другите делови на империјата 

законот се почитува како што треба. Со мали исклучоци, 
секако. Имено, за време на иранската експедиција, долу, меѓу 
Ван и Табриз, војската ја придружувал Калем Челеби, брат 
на Евли Челеби, а Евли Челеби вели дека сите војници за 
кои се докажало дека пушеле тутун биле затворени, а потоа 
јавно стрелани. Со каков кубур, велам. Со кремен, вели, со 
чакмак. Според него, а тој сетики досега самиот се увери што 
се случува овде, чаушите, старешините задолжително при-
суствувале на стрелањето, но, да знаете, ваше величество, и за 
време на стрелањето шмркале луле што го криеле во ракавот. 
Гледале како ги стрелаат војниците, како паѓа аскерот, гледале 
и пушеле. Замислете каква дрскост, какво лицемерие, каква 
одвратна рамнодушност, а вие бездруго мислевте дека чау-
шите, дефтердарите, капуданпашите, беглербеговите, агите 
и заптиите, мулите, диздарите и валиите се чесни, за пример, 
за евала. Сакам да кажам, овие краиште се посебно на удар 
на тутунот; овде се одгледува најубавиот и најквалитетен 
тутун во империјата. Со бератот што стигна во август оваа, 
илјада шестотини триесет и четврта година, заповедавте во 
вашите заштитени земји да не се сади, да не се бере, никој да 
не тргнува со тутун, да не се користи тутунот за уживање и 
да се казнат сите што ќе се фатат, сите што не ја почитуваат 
вашата света наредба. Јас ова го пренесов уште пред три 
месеци, а кодошите уште носат абер дека по куќите се пуши 
тутун што скришно се одгледува во вашите кадилаци, се 
суши по таваните, и тајно, а понекогаш и сосема ачик се 
тргува со него, се работи. Значи, какаша е работата; ни тертип 
ни мувлет. Сакам да кажам дали да сечам глави за тутунот, 
или да ги оставам пушачите да чурат до Рамазан, а јас да 
го свртам аскерот по кумитите, по селата. Или да таманам 
топтан, да не чекам. Сепак се надевам дека царскиот телал 
ќе стигне пред жетвата за да колам по жетвата. Жетвата не 
чека, а главите секогаш се глави. 
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чинам апансас настинувам, страдам од провев што бие меѓу 
каурите, од каршилак, од кодошлак. Двајца стојат простум, 
третиот меѓу нив кодоши, а тоа прави провев, ваше вели-
чество, дува, растура, не се трпи, не е здраво. Засега не знам 
точно кога е отворена првата кафеана, не земајте кусур, но 
дознав дека во илјада шесто и деветтата година во градот 
работеле двајца кафеџии – Арслан и Мемо. Се вели оти Мемо 
ширел гласови дека тајните мисли на човекот минуваат низ 
сите нешта – свети, профани, невини, грди, сериозни и лес-
ни – без срам и перде, како придеж, да простите. Исто како 
кафето и тутунот. Сетне џамбазот, оној мамлаз, Прасето, го 
поткажал Мемо на валијата, дека во доцните часови дозво-
лува да се шмрка, да се пуши тутун со кафе во кафеаната, па 
на Божик, минатата година, Мемо беше обесен на сливата 
на Атпазар, на кривата, со чатал, на гранката над Драгор, кај 
мостот што води во чаршијата. Безбели за него, за спомен, од 
инает, ваше величество, авгусеиши Султан Падишах Мурат 
четврти, дента по погребот сите шмркаа кафе на ќепенците, 
толку силно, толку упорно, сербез и со кураж, та дури во 
Преспа и Морихово саноќ рајата не спиела, око не склопила 
од шмркањето. Значи, ваше величество, нема друго чаре, 
чекам да стигне телалот, да каже, и да сечам, да колам, ако 
дозволите. Кога ќе исколам сё што смрди на тутун и кафе, 
ќе удрам есап колку народ живеел во империјата надвор од 
законот. Многу народ не се луѓе, ваше величество. Што ќе 
ни е народ што шмрка; што ќе ни е народ без чесни луѓе и 
добри ангели! Само дерт, пакост и пизма.

 

(Oд книгата раскази 
Пристапната беседа на академик Сисое, 
Матица Македонска, 2013)

И сега за она што безбели сакав да го кажам отсефте 
ама се лизна калемот, сиреч типосав други работи. За шмр-
кањето, ваше величество. Мислам, пушат што пушат, нека 
пушат дури не ги стреламе, но шмркањето веќе ме излудува. 
А јас кога сум луд, не знам што правам со рајата; сетики пи-
зма имам голема, пизма најголема, пизма поголема од сета 
севда на дуњава. Шмркањето тутун, а овде тутунот и се пуши 
и се шмрка, особено шмркањето на тутунот со кафе е толку 
гласно што чесен човек и добар ангел не можат да издржат, ќе 
пукнат од срам и мака. Замислете, булук каури, кафеана без 
пенџере, бурмутот, емфието, тутунот во прав, стои турен на 
масата, а тие шаркаат со носиштата како кокошки, шаркаат 
и шмркаат, шмркаат и стенкаат, сетне виткаат, и чурат, го 
собираат чадот во градите, го испуштаат низ устата во крук-
чиња, а потоа крукчето го шмркнуваат со левата ’рнка, го 
дуваат низ устата и повторно го шмркаат со десната ’рнка, и 
сё така додека чадот не се измеша со авата, па не се знае што 
е ава а што чад од тутун. Смрди, орли збира. Опасна работа, 
ваше величество. Според еден патописец, верен кодош на 
Портата, шмркањето е толку гласно што крева бунт од смеа 
кај серџиите, кираџиите. Кафето се пие врело, па сите прават 
ошав-табиет, сербез-сурат, кривејќи ја устата од жешко-
то, а бидејќи го пијат ептен жешко, јазикот пука како дива 
краставица. И пак сите сметаат дека мора да се пие жешко, 
оти ако се олади нема лезет, како што нема лезет ако не се 
шмрка гласно, ако не се слуша преку три џадиња, преку три 
сокаци. Јас мислам дека сето ова се прави намерно, за инает 
на империјата, ваше величество, ваше свето императорство, 
авгусеиши Султан Падишах Мурат четврти. Освен тоа, од 
ден на ден стануваат сё катул и покатил, лошо и полоши, чал-
дисани, да простиш, седат, шмркаат и подрипнуваат, скокаат 
на газникот вртејќи сериозно со очите како да ни се потсме-
ваат, како да го томкаат нашиот црн, османлиски пискул на 
фесот што го носат за подбив. Понекогаш шмркајќи играат 
оро, го викаат тешкото, чамчето, дробното, дангулица, ни-
замското, повратешко, коба или капиданско, сеедно, а кафето 
се шмрка капка по капка и, на секоја капка, гласно се вдишу-
ва, да се сети мирисот, севдата; затоа кога пијат во булуци, 
вели гавазот, мојот гаваз, мераклија, куламбара човек, шеј-
тан мамлаз, корисен за царството, се создава, вели, шум од 
шмркање, како ветар што се враќа низ сламка во небото, а 
сё изгледа многу смешно карши суратот, барабар суратот, 
барабар лезетот во очите, вели. Иако кафето е дибидус жеш-
ко, иако им го попарува јазикот, сите се трудат суратот да 
им биде ептен сериозен, макар што понекогаш вртат малку 
со очите, не можат да ги смират од болка во непцето. Патем 
открив уште нешто: овдешниот ага Исмаил бег во својата 
куќа има само еден порцелански филџан и еден ибрик за 
кафе. Сите пијат само во кафеана; демек шмркаат со дикат. 
Освен мене, ваше величество, се разбира, за мене законот е 
закон, за мене законот е света работа. Сепак, ако стигне абер 
оти некој слушнал оти шмркам, да не верувате, не е вистина. 
Верно, понекогаш шмркам на чардакот, но моето шмркање 
нема врска со тутунот и кафето. Шмркам затоа што често 
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ПРЕПЕВИ

 Татјана 
 Прегл Кобе  
 (1946)
Од стихозбирката Кадифе 
(Морфем, Пресерје, 2012) 

Историја на сеќавањето

Во мајската вечер кога беше направена црно-белата 
фотографија,

нашата љубов беше поинаква, подлабока, преполна 
со чисто чувство.

Не зашто тогаш на младинските работни акции 
ги слушавме Битлси

дури занесно градевме патишта и мостови, не зашто 

како деца на цвеќињата наместо војна баравме љубов
посеана во младешки разбудените градини. И не зашто 

росно млади
сё уште жалевме по нероденото дете. Едноставно затоа што
ништо друго тогаш не беше поважно од нас. На мала, 

избледена хартија 

замрзнат настан пред барселонскиот универзитет кај што 
нас, студентите, 

нё бркаа со солзавец, се чини толку далечен и нестварен 
како најпрецизна снимка на брод во шише. Еднаш – требаше 

уште тогаш

да знаеме – сё ќе се смени. Војната и мирот, страста по 
постоењето. После

сите среќни дни и јас и ти. Сега понекогаш ме прогонува 
таа црно-бела визија. 

Не можам да се ослободам од чудната тапост слична 
на маглена обвивка. 

Пламени на далечината
6.
Во имагинарниот простор од внатрешноста на телото 

се посматрам себе.
Зборовите и ликовите ги претопувам во слики за да ги 

ставам пред себе
и да ги видам. А тоа што го гледам во мигот станува старо, 

минато што не ме
следи. Не, сфаќам,тоа не си повеќе ти. Засекогаш изгубен 

дел од животот

што не го барам повеќе, останува вон од мене. Ја сфаќам 
пукнатината на времето

што го врзувам со нови слики на зборови. Сё уште ја 
составувам и ја барам

рамнотежата, а сё помирно. Сё се чини исто ко тогаш, 
а е многу

поинаку. Искуството е запишано на лицето, во окото. 
Потпрена до дрвото

во прегратката на мракот сфаќам дека тоа не сум повеќе 
јас. Сега сум надвор.

А надвор студи. Светот се смени околу нас, и сите ние. 
Минатото не можеш

да го смениш по сегашни мерила, не можеш да играш 
според исти правила. 

Ништо не е исто иако сакаш да е. Мислам на децата кои 
пред себе имаат повеќе 

отколку зад себе. И на светот кој е повторно убав ако се 
вљубиш или ако некому 

му стиснеш рака да му го ублажиш болот. Ако со некого 
ја слушаш тишината. 

СОВРЕМЕНИ СЛОВЕНЕЧКИ ПОЕТЕСИ

Изборот што им го нудиме на читателите на Акт до-
несува поезија од последните поетски збирки на шест со-
времени словенечки поетеси од различни генерации. Сите 
учествуваат во проектот „Поетеси за поетеси“ што беше 
покренат пред половина година од страна на словенечката 
поетеса Барбара Корун и кој настана како резултат од по-
требата за меѓусебно читање, колегијална солидарност и 
рефлектирање на најновите поетски објави на поетесите во 
Словенија, потиснати од мнозинството автори – мажи – на 

работ на културата. Словенечките поетеси одржуваат средби 
секој последен вторник во галеријата „Целица“ во Љубљана, 
а на секоја средба сите присутни (меѓу кои и мажи) обрабо-
туваат по една (последната) поетска збирка од една поетеса. 
Преку продлабочени разговори, рецензии, прашања и диску-
сии за одредената поетска книга, присутните ги допираат и 
прашањата од поширок културно-општествен и политички 
контекст. Во моментов оваа група претставува една од најан-
гажираните книжевни и интелектуални групи во Словенија. 
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Акорди на бурите 
14.
Вечер пред мене во која нема што да правам. Зборовите 

што не ме оставаат
да заспијам и мислите што предолго ме свиваат, се средени 

во редови,
ракописот е завршен. Залудно си ги затворам очите, се 

навикнувам на мислата
дека минливото станува сё поблиско. Есента е доцна, 
деновите се грчат од ден на ден. 

Над езерото виси сиво, облачно небо. Дење и ноќе дождот 
рамномерно роси мрзливо, кривулестите патишта се мокри. 
Од дрвените стреи паѓаат капки и ги длабат дупките во калта.
Ветерот фучи зад кривината, ги тресе пожолтените лисја
и прска дождец од капки во прозорецот на самотната куќа. 

Полека расте мракот и само уште овде-онде на улицата се 
слуша чекор,

но и тој лек, оти би било грев да се попречи таа света 
тишина. Врне ситно, ледено,

сё погусто, сё дури езерото и тревникот пред него најпосле 
со милина

не ги прекрие сив превез. Во овој дождлив ден сфаќам 
дека тоа е така. 

Мириса на лаванда и од ноќта се извива познат рефрен: 
староста е најсовршен

облик на самотија, сал смртта е поблизу до неа. Смреките 
во мракот се крстови. 

 Маја 
 Видмар 
 (1961)

Од стихозбирката Како се вљубуваш 
(штудентска заложба, Љубљана, 2012)

* * *
Кога ќе се вљубиш
во своето минато,
во тебе се раѓа
старец кому му се тресат
твоите раце,
кого го болат
твоите нозе,
и тешко станува 
од твојата постела. 
Понекогаш си малку нетрпелива 
до здодевниот гостин, 
но ништо не ја запира 
вљубената жена. 
И кога љубениот тоа го сфаќа,
исчезнува 
како книга меѓу книги. 
Со векови никој не ја допира,
сал воздухот ў ги суши
заоблените плеќи
дури не изгори во пожар
што ќе се памти со векови. 

* * *
Кога ќе се вљубиш
во својот пес,
ги обуваш неговите
жолти шепи
и со неговото јурнато срце
трчаш од пријател до пријател,
од сосед до сосед,
од незнајник до незнајник. 
Кога ќе ја исцрташ
сликата на сите 
негови патишта,
може да ја положиш
главата уморна
врз чергичето на прагот
на заздравениот свет. 
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* * *
Како може
да се вљубиш
во својата ќерка?

Само ја здогледуваш
кога ќе живне
гола во собата
помеѓу фустан и фустан
и папокот 
на нејзината кожа
блеснува и не можеш повеќе
да дишиш 
од нејзината слобода. 
Тогаш ги употребуваш
сите техники
на незабележливото 
исчезнување,
за да не се загрижи,
така потполна, 
што мајка ў плаче. 
Кога ќе се вљубиш 
во својата сестра,
во Америка никнува дрво
што ги знае 
вашите раѓања. 
Кога првата 
и последната мена
во половинки 
го минат светот,
црвените кори,
црвените гранки 
и тиркизните лисја
се отпечатуваат
во мекиот восок
на вашите месеци. 
Нема потреба 
да одиш во Америка.
Знаеш. 

 Вида 
 Мокрин – Пауер 
 (1961)

Од стихозбирката Јупи за јантарот! 
(Пивец, Марибор, 2012) 

Со непознат Босанец 
во автобусот од Нова Горица до Љубљана

Неговата страст
речиси го испржи
мојот десен колк
што крај неговиот лев
седеше неподвижно в молк. 
Уште три дена потоа
ме печеше
иако после 45 минути
седнав на друго седиште. 
А кога пристигнав
во Нова Горица
одвај му избегав. 

Ооо, почна да ме копка,
требаше дооолго,
уште пооодоооолго
да го поднесувам и подвижно,
тој што ангелско-ѓаволски
се загреа така за мене
што ги надмина рекордите на природата. 

Ама бидејќи сум –
а таква е судбината зла
на секоја Словенка – 
премногу мека, чувствителна,
наивно возбудлива и мила
ЗАТОА на ѕверот
паранормално загреан
влез не му ослободив

Во чварка можев да се стопам!

Но од сё срце се надевам
дека таа ноќ
му дала некоја коскена
дебелокожа
жилеста
урамнотежена
ладна типка.
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И од сигурна
тајна смрт
со самопалење
го спасила.

Зашто голема штета би било!
Како за ретко кого. 

Родителите се тешки,
децата сме смешни

Врз решетките на срцето
ја носам
мајка ми од лим
татко ми од злато. 

Татко ми не смеам да го
продадам,
мајка ми не престанува
да тропа. 

Моето железно срце
од плач ’рѓоса. 
Од радост би се скаменило
и би си играло,
мртво да е и крај. 
И неупотребливо како ништо. 

Волшебничка

Ѕвездата Сонце ме сапуни,
а ветрот на Земјата ме мие,
откако не сум си сама на себе ужасна. 

И последната од боите-метали
ме засака
– сива платина.
 
Охо, па во рај сум се родила!

А на тој 1. роденден
за подарок ја добив
оваа песна:
волшебната поетеса родила
отсекаде
и во неутроните
во мене и во тебе – 
со волшебно семе. 

 Барбара 
 Симонити 
 (1963)

Од стихозбирката Вода 
(Апокалипса, Љубљана, 2012)

I

Кога ќе се нурнам во најдлабоката вода
ширум ќе ги отворам сините очи
да ја разгледам водната земја:
матното корито на океанот 
леко ќе се разбистри зад плевелот на трепките,
алгите ќе се распрснат во текот
и ќе го насетам морскиот говор,
зад белите нокти незадржливо
ќе ми израснат сребрени стргунки
и петите болно ќе се разраснат
во ладално опашеста перка – и 
дури тогаш читајќи го рибјиот немир 
ќе ми олесни што немам повеќе своја кожа,
што се откажав конечно од неа
сосе сета алчна крв
истурена зад мене во сувото време. 

XLVI

Сите дни водата го допира прагот
на мојата камена куќа на невидливи столбови
што го бодат тлорисот на градот 
во плитката лагуна, а во тињата 
скриениот запис во Брајова азбука 
е поплавена историја
што трае како невидлив план на небото 
– или е тоа едновременост,
само секојдневие што се вовлекува во водата
од стрв по празен простор
во кој ги одложуваме жедните стапалки
и расипаните барања и сништа, кога го градиме
надмениот свод на својата куќа
над пливкањето на морските бранови –
награбаниот простор си го делиме
во соби со световни и небесни цели, 
и долго забораваме дека часовите 
течат над конечноста на водата. 
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XLVIII

Од вода сум и мојот јазик е жедба,
ниедна клетка не умира,
сё се бранува во клокотење
од желеење по нешто поголемо
– може уште утре ќе ме залее безволност
до самиот раб кај што завршувам со расцепеност
на ноктите и косата – а жедта 
е единствен крик што сё уште трае
во семирот на вените, тогаш кога знам
дека моето тело е задна станица 
и дека на блиските планети нема надеж
за вода – пресушени корита се вијат 
секое на своја пруга во постојано иста оддалеченост, 
и траат одредено време,
и секој во својот пијан вртеж ми ги препушта
тежата и постојаноста и жедта на водата. 

 Таја
 Крамбергер 
 (1970)

Од стихозбирката Од работ на ридот 
(Центар за словенечка книжевност, Љубљана, 2011) 

Пристаништето во Копер

Видов отпуштени текстилни работнички,
измачени, исцедени како лимон,
видов работници од пристаништето простум пред 

фабриката,
рацете им висеа како суви вејки
крај потиштени телесни стебла. 
На лицата бојкот и очај,
лутина, оправдана вознемиреност. 

Денес нема вечера,
утре ни појадок. 
Ручекот ќе го направиме
од остатоци од вечерата и појадокот. 

Петгодишно девојче,
ќеркичка на работникот од пристаништето,
рече дека ў е роденден
на петти змај
и ми се насмевна. 

Очајни мисли ми врволат
низ главата,
одекнуваат во ушите
како топовско грмење на фронтовите. 

Како да се усогласат
крутиот и непредвидлив прилив и одлив
на животот во овој здивен капитализам? 
Месечината, анорганско
небеско тело,
е поправеден судија
од работопримачите.
Нејзиниот одлив
е предвидлив. 

Невозможното трае,
вели Васко Попа,
но и вооружената добрина
не престанува. 
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Мостови

1.

Велат дека зад себе
ги урнав сите мостови
како да е можно да се урне нешто
што не било изградено. 

Велат дека сум
конфликтна лчност
како да е можно да се согласиш
со понижување на луѓето. 

Велат дека ја урнав
словенечката поезија,
можеби, но таа попрво
би требало да постои. 

Да е навистина поезија не би можеле
ниту би сакале да ја урнеме. Би танцувале
и би пееле од радост воопшто да е. 

Велат, велат, велат. 

Нивните мостови од предрасуди. 
Нивните песни од изглед и липање. 
Нивното слатко кимање пред властите. 

Вашите маневри

Вашите маневри
чкртање со заби
потшлапнување со јазикот,
трескање со врати,
вашите пародонтозни текстови,
цвилеж на јалови пци
во текстовите
за уметничката субверзија,
каков галоп на ништото,
му ја сечеш опашката
и веќе друга се раѓа,
уште позарасната грива,
вашиот Abschied,
вашиот upshot,
вашиот up-shit,
ај, ај, ај, 
вашите злосторства ми се од корист,
ragazzi miei,
вашите здодевни
претстави
на сценска согласност

со соговорниците,
вашите сложени
мизансцени, 
дидел дидел дилдо
игри со луѓе,
безбедни куќи, што таму 
не може да ги има,
уништување на ракописи
и чување на спојници.

Ај, ај, ај,
ништо, велат,
ништо не се случи,
а и тоа
е форма на лага. 

 Аленка 
 Јовановски 
 (1974)

Од стихозбирката Панталони за Џи 
(Литература, Љубљана, 2012) 

Мајчин јазик

Како дете мајка ми не зборувала на јазикот
на својата мајка, туку на јазикот на оние кои ја убиле. 
Дури и се смеела, се надевала и тажела во јазикот на убијците. 
Упаѓале средноќ, со црни бради и остри ножеви
И си ја присвојувале куќата. 

Мајка ми никогаш до крај не ги кажува пследните нешта,
се плаши да зборува за нив. 
Дури и панталоните, таа преодна работа, ми ги скрои
во јазикот, измерен според некој друг
(затоа моите панталони се навидум бесконечни:
а всушност секогаш претесни, предолги, погрешен крој). 

И така јас, ќерка ў, сум принудена да голтам туѓи јазици,
да перам леб во туѓина и на туѓинци да им печам алишта.
За да сум чиста и сита, мора да сум гладна и гола. 
За да сум гола и гола, мора да сум поставена пред ѕид,
да се удрам од бескрајниот факт на бетонот. 

Затруениот јазик го шири својот тивок и таен живот:
го чувам во лебни трошки, го пробувам во скинати конци,
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џвакам дупки во ткаенината,
таа жилава, груба обемност, таа жива смеса од прав и вода – 
го сознавам кога другото и своето до крај се мешаат,
кога не знам повеќе која сум
ако сум воопшто некоја – 
и сите сме роднини, толку сами,
без граници за она што низ вратата
продира во јазикот – 
а кој, ако воопшто некој,
да му ги земе
(а како да му ги одземе)
ножевите и трагите од ужасот? 

Мајка ми што ја нема повеќе, тогаш го отвора јазикот. 
Лиже крв и измет од младенчиња,
ги тенчи срцевите комори и ги цели стомачните рани,
ѕидови топи, и врати и прозорци. 
Рапавиот мускул нежно ги буди: 
оние што цело време кенкаат
и оние што однатре се соѕидани во сонот. 

Песна за Виолета Пара

 Y el canto de ustedes que es el mismo canto,
 Y el canto de todos que es mi propio canto.
 (Виолета Пара)

Никаква интимна песна не може повеќе да се напише. 
Само песна за внатрешните органи на згазената мачка
чија крв лази од крзненото ќесе,
сосе бубрезите и срцето во обвивка од маст. 

Песна чија кожа е побела и поранлива
од кожата со исеченица на ткиво со рак на грбот. 
Песна што од раната извлекува проголтани зборови,
зборови со тап раб, и ги отвора да дишат. 

Песна што е како средба на оние кои одат по работ
на ноќта и знаат дека стравот бега во удар
ако го оттурнеш
и станува љубов, ако го раскинеш. 

Тоа овде е вистински избор, ништо несвесно
не ја оправдува, не ја води. 
Мојата најинтимна песна живее меѓу луѓето,
мојата најинтимна песна ги топи прангите на нештата. 

Понекогаш сакам да ја заборавам, понекогаш да ја згазам. 
Но не е можно да се згази, не е можно да се заборави. 
Ни птицата, ни воздухот, ни пејзажот: ништо од тоа не 
сум –
патувам органски, низ вени, и нагло го врзувам кислоро-
дот,
за да опфатам сё што може да нё раздели. 

Како да се зборува

5.
Алехандра!

Едно лице, чудесно навалено
врз воздухот – што чудесно се подметнува.

Еден воздух што се одмара врз лицето
– и се откажува од одморањето. 

Последниот напор:
сета тежа на лицето да се изедначи со воздухот, 

да се дише длабоко и мирно,
т.е.: да се дише со некого. 

Препев од словенечки јазик и белешка: Лидија Димковска
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Ненад Јолдески 

ОГАН 
На татко ми и на сите кои ќе ми поверуваат

Летото што дојде откако почина дедо ми во татко ми 
роди огнен бунар. Црвениот амбис за кој тврдеше дека му 
ја усвитува и топи душата прoбиваше низ неговите очи и 
исфрлаше пламен кон секој што ќе го погледнеше. Огнот 
не можеше да го угаси со ништо. Во татко ми се раѓаше 
нешто, заоѓаше едно сонце, а се креваше друго, уште пото-
пло и поопасно, и без разлика што медицината го тврдеше 
спротивното и скептично истураше вода и пепел врз жарот 
на неговата душа, огнот продолжуваше да тлее во него. Се 
сеќаваше на младоста, ја облекуваше мајка ми во облеката 
која одамна не ја собираше, а таа, не сакајќи да му против-
речи на лудоста, го слушаше како мало дете. Сите знаевме, 
врелиот амбис кој се роди во него, силен и апокалиптичен, ќе 
трае кратко, но никој од нас не се осмелуваше да ги предвиди 
лузните кои ќе ги остави. 

Татко ми започна да излегува сё поретко, а кога ќе из-
лезеше, се криеше под сенките на куќите и како призрак се 
пробиваше по маргините без да биде забележан. Го гледав 
како прелетува под стреите и како, влечкајќи го со себе ста-
риот чадор на дедо ми, левитира по покривите. Понекогаш 
ќе се нурнеше во црната река и го немаше со часови, за 
најпосле да излезе од неа, сув и потиштен. Во ноќите гледа-
ше во луната и ја помешуваше со неговиот непријател, со 
окото на универзумот кое бавно и тајно се прикрадуваше 
низ неговите разговори, оставајќи пепел врз подот – траги 
на кои им се враќаше во зората. Во утрата преплавени од 
пот гледавме ладно на неговиот неспокој и сите се надевавме 
дека летото набргу ќе заврши, а есенската стихија ќе го врати 
назад во кругот на постоењето. 

Но кога дојде есента, татко ми продолжи да се врти по 
куќата и само повремено застануваше во камените подруми, 
сё дури тие, студени и мрачни, не го потсетеа на дедо ми. 
Тогаш и започна да се жали на петите. Кога газеше, остава-
ше траги од црнила врз подот и тврдеше дека сё во него се 
претвора во ќумур и пепел. Мајка ми му ги мереше чекорите, 
му дуваше во вратот, го служеше со ладно пиво, но ништо 
од тоа не помагаше. Еден ден, најверојатно гледајќи во нас 
и во својата беспомошна положба, исчезна. 

Деновите што следуваа, сиви и студени, ги зафрлаа ос-
татоците во нашата куќа, оставајќи ни нам сё помалку прос-
тор за живеење. Темелите започнаа да попуштаат, ѕидовите 
ги губеа боите, топлината исчезна и само минатите спомени, 
мирисите и насмевките на тој чудесен престигијатор, сега се 
насобираа по ќошовите. Со брат ми го баравме насекаде и 
како подивени шетавме низ бледата светлина на деновите 

кои се смалуваа, надевајќи се дека еден ден ќе најдеме некоја 
трага од него. И токму кога се чинеше дека сё ќе се распадне 
и дека нашите трошни животи ќе се нурнат во неговото 
отсуство и ќе исчезнат засекогаш во остатоците, топлината 
чудесно се врати во нашиот дом. Со денови седевме обесени 
по прозорците и гледавме како мразот се нафаќа по улиците, 
како ги полни асфалтните амбиси на градот, надевајќи се 
дека тоа е предвесник на неговото доаѓање. 

Татко ми се врати заедно со првиот снег во доцниот 
јануари, токму на денот на неговиот педесет и осми роденден, 
помал, поситен и измрзнат. Тврдеше дека огнениот бунар се 
запретал со снег и дека под таа снежна покривка сега се крие 
сё што може да се изедначи со неговиот дотогашен живот. 
Се обидуваше да направи реминисценција на изминатите 
месеци, да го истопи снегот фрлајќи му сол, но неговите 
обиди пропаѓаа во дупката на заборавот и несреќно ја губеа 
почвата. И никако не успеа да се присети што му се случило 
за сето време додека го немаше. 

Татко ми со денови копаше низ лавиринтите на не-
говите сеќавања, го чистеше снегот и го кршеше мразот 
по замрзнатите плочници, под кои сега бледо трепереше 
сета топлина и мирисот на неговите некогашни спомени. 
Го наоѓаше мачорот и му го крадеше местото, го будеше од 
длабок сон и му ја освојуваше територијата, му поставуваше 
свои закони, своја јурисдикција, за најпосле да медитира за 
топлина, верувајќи дека мачките секогаш го бираат најтопло-
то место во куќата. Занесено и тивко велеше дека заминува 
на прошетка, а наместо тоа, мислејќи дека никој не го гледа, 
се смалуваше и провалуваше во семејните албуми. И само 
тогаш, заглавен помеѓу фотографиите, будно ја сонуваше 
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градината на дедо ми, старите дрвја од кои некогаш течело 
мед, мајка ми во младешки занес како го крие лицето со 
перницата во малата студентската соба во Скопје... Стотици 
секавични моменти разложени на ситни децимали, правото 
на уште еден ден, контото на животот пресметано по дру-
ги законитости. Неговите разнишани светови само во тие 
кратки посети добиваа стабилност, се обојуваа, бестежин-
ски левитираа и како во невина детска фантазија, во меур 
од сапуница, го подигаа нагоре. Но балоните брзо умираа 
во воздухот од спомени, фотографиите бледнееја и сё се 
распаѓаше на милиони тривијални детали кои го враќаа 
татко ми назад во дневната соба, назад во неговите ладни 
лавиринти. Излепен со пајажините на минатото и лепливите 
илузии на спомените, тажно се вртеше низ собата. Од лицето 
нервозно ги чистеше лепливите нишки на Тогаш, а нас нё 
одминуваше како да не постоиме, земајќи нё за призраци, 
за данок на додадена вредност на цената на неговиот живот. 

Еден ден реши да престане да се измачува со бо-
лните прошетки по албумите, се затвори во својата стара 
канцеларија и конечно го најде мирот помеѓу папките. Во 
малата соба правеше култови од инвентарот и во билан-

сите на состојба и успех гледаше еднаквост помеѓу бројот 
и буквата, знак и ново означено. Ги разгледуваше старите 
сметководствени пресметки и тврдеше дека во бројките го 
гледа опортунитетниот трошок на приказната, тајни шифри 
кои можат да се декодираат во реченици. Сочинуваше нови 
пресметки, нови наративни извештаи кои беа неговата да-
вечничка сламка, неговиот последен контакт со минатото. 
Бледите сеќавања лажно ги размножуваше со слободните 
асоцијации на извештаите, а потоа растворот од фикција и 
разнишани мемории, новата лага на неговиот живот, потај-
но ја вбризгуваше во жариштето кое прекриено со белина 
лежеше угасено во подрумот на неговата душа. Пишуваше, 
и како што приказните за него се зголемуваа, така тој се 
смалуваше, венееше и се претопуваше во записите. 

Со мајка ми и брат ми со денови ја набљудувавме 
канцеларијата и ја сведочевме неговата сенка врз прозорецот, 
ја гледавме како заоѓа во зората и како воскреснува во ноќта, 
и како од ден на ден сё повеќе се смалува, сё дури од неа не 
остана само една бледа дамка врз прозорецот, последниот 
доказ за татко ми, неговиот потпис, трага од угасениот жар 
на неговото последно топло лето. 
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1. За кралот Гилфи2 и за Гефјон3

 Кралот Гилфи вледеел со земјата што сега се вика 
Шведска. За него се раскажува дека тој на една питачка, 
која го забавувала со раскажување, ў дал едно рало земја од 
своето кралство, толку колку што можеле да изораат четири 
вола за еден ден и за една ноќ. А таа жена била од родот на 
Асите и се викала Гефјон. И така таа зела четири вола на 
север, од земјата на великаните, Јотунхејм4, па ги впрегнала 
во плугот. А воловите биле нејзини синови што му ги родила 
на еден јотун. Плугот орал толку силно и длабоко, така што 
одвоил еден дел од земјата, а воловите него го одвлекле во 
морето на запад, запирајќи кај некој морски теснец. Тука 
Гефјон ја оставила земјата за навек и ў го дала името Шеланд 
(Сјаланд / Зеланд). А на местото од кое земјата била одвоена 
се задржала вода, па тоа е сега во Шведска и се вика Езеро. 
Денес се вика Меларен. Тоа Eзеро има толку заливи колку 
што има полуострови Шеланд. И, како што вели поетот 
Браги Стариот5: 

Гефјон зеде од Гилфи, 
радосна, на измама земја, 
а воловите ја зачурија 
тегнејќи, зголемувајќи ја Данска. 
Воловите имаа осум 
очи додека четириглави
врвеа низ полето
ширно, збирајќи плен. 

2 Неговото име е изведено од море, бран, морски бран; во поезијата 
на скалдите, како што укажува Олга Смирнецка, Гилфи се среќава 
како име на еден од „морските кралеви“, а се споменува и во 
изразот „земја на Гилфи“ (X век); инаку, тоа име го носи и еден 
морски великан.

3 Божица на плодородието; името Гефјон значи Онаа што дава 
(Дарителка) и е изведено од глаголот gefa (дава, дарува); во еден 
дански мит се вели дека таа со својот плуг го изорала Ересунд, 
протокот што се протега меѓу Шведска и Данска (Зеланд); се 
претпоставува дека овој мит, всушност, укажува на преселбата на 
Данците од Шведска во Данска (III-IV век); едно од култните места 
во Копенхаген е фонтаната со скулптура на Гефјон и нејзините 
бикови, која е една од ознаките што го претставуваат овој град. 

4 Јотунхејм – земја на јотуните – ледени великани.
5 Браги Бодасон, наречен Стариот, живеел во првата половина 

на IX в.; тој е првиот познат скалд (поет), автор на најстарите 
зачувани скалдски стихови, по потекло од Норвешка, кој 
веројатно престојувал и во Шведска; строфата дава опис на 
слика на еден штит што Браги го добил од кралот Рагнар 
и е една од дваесетте строфи со сцени од митолошко-
легендарни преданија прикажани на штитот. 

2. Гилфи пристигнува во Асгард
Кралот Гилфи беше мудар човек и вешт волшебник. 

Тој се чудеше многу на тоа колку Асите се вешти и колку сё 
им оди од рака. Размислуваше дали се такви поради нив-
ната сопствена природа или поради моќта на боговите на 
кои им принесуваа жртви. Гилфи тргна на пат во Асгард6, а 
патуваше кришум, преправен во старец и прикривајќи се на 
тој начин. Но Асите беа уште помудри, оти беа јасновидци, 
па го видоа како врви по патот уште пред да стаса кај нив. 
Затоа направија така сенешто да му се причинува. Пред да 
влезе во градот, Гилфи здогледа еден висок дворец, а зад него 
одвај нешто можеше да види. Покривот му беше покриен со 
златни штитови, како со шиндра. Како што вели Тодолф7 од 
Хвин, дворецот Валхала8 бил покриен со штитови:

Сјаела од грбови 
на разумни воини 
шиндрата на Свафнировиот9 дворец,
кои камење ги покри. 

Гилфи здогледа еден човек кај портата на дворецот, кој 
играше со ножови, а од нив секогаш по седум летаа низ воз-
духот. Овој веднаш го праша за името. Гилфи му одговори 
дека се вика Ганглери10 и дека стасал по еден скришен пат, па 
го замоли за преноќиште. Уште и праша чиј е дворецот. А 
другиов му одговори дека дворецот му припаѓа на нивниот 
крал. „Можам да те одведам да го видиш, но самиот ќе мора 
да го прашаш за името.“ Тогаш човекот се сврте и влезе пред 
Гилфи во дворецот. Гилфи појде по него, а портата веднаш се 
затвори зад неговите пети. Тука виде многу соби и мноштво 
луѓе, некои од нив играа, некои пиеја, а некои меѓу себе се 
бореа со оружје. Тој разгледа наоколу, а од она што го виде 
многу нешта му се чинеа неверојатни. Затоа рече: 

„Кај секоја врата, 
пред да влезеш, 
внимателно гледај; 

6 Името на дворецот и градот Асгард (Asgard) значи Живеалиште 
на Асите, Ограда на Асите (но и Горен град).

7 Скалд од Норвешка, од X век; но во изданието на Смирнецка 
се укажува дека наведените стихови се на Торнбјорн Хорнклов, 
норвешки скалд од истиот период, а се дел од неговата песна 
„Речта на враната“, која е пофалба на норвешкиот крал Харолд 
Краснокосиот и во која е опишана битката кај Хаврсфјорд. 

8 Дворец на мртвите воини.
9 Едно од имињата на Один, Оној што успива, т.е. Оној што умртвува.
10 Оној што оди (според Дора Мачек), Оној што е изморен од пат 

(според О. Смирнецка).

Снори Стурлусон 

ПРЕЛАЖУВАЊЕТО НА ГИЛФИ
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оти не може да знаеш 
те демне ли некој 
непријател твој.“ 
 (Хавамал / Речта на Високиот, 1, во Стара еда)

Сега тој здогледа три на високо место поставени се-
дишта, едно над друго, а на секое седеше по еден човек. Гилфи 
праша како се викаат тие главатари. На тоа одговори оној 
што го воведе, дека тој што седи на најниското седиште е 
крал и се вика Високиот (Хар), тој над него се вика Рамно-
високиот (Јафнхар), а највисокиот се вика Третиот (Триди). 
Сега Високиот го праша дојденецот по каква работа е дојден 
овде и му рече дека е добредојден за јадење и пиење, како 
и сите други во Високиот дворец. Гилфи рече дека најпрво 
сака да праша дали тука има некој што е учен. Високиот 
рече дека нема да излезе жив и здрав ако и тој не се покаже 
учен, и уште му рече: 

Истапи напред кога прашуваш, 
Нека седи оној што одговара.

3. За Сеотецот, највисок од боговите
Ганглери праша: „Кој е највисокиот или најстариот 

меѓу боговите?“
Високиот рече: „На нашиот јазик се вика Сеотец11; но 

во стариот Асгард имаше дванаесет имиња. Првото е Се-
отец, второто е Велеуништител12, третото е Подјармувач13, 
четвртото е Воденбог14, петтото е Сезнајач15, шестото е Ост-
варижелбец16, седмото е Ечиговор17, осмото Тресикопје18, де-
веттото Времевладетел19, десеттото Копјебог20, единаесеттото 
Време21, дванаесеттото Скопар22.“

Ганглери пак праша: „Каде е тој бог што сето тоа го 
може и какви големи дела има направено?“ 

Високиот одговори: „Тој живее низ сите доба и владее 
со своето царство и со сите нешта, и големи и мали.“

Тогаш рече Рамновисокиот: „Тој ги создаде и небото и 
земјата и воздухот и сё што има.“

На тоа рече Третиот: „А неговото највисоко дело е чо-
векот и тоа што му даде душа што ќе живее и нема да умре, 
иако телото ќе му се строши во прав и ќе изгори во пепел. 

11 Алфодр.
12 Херан, Херјан.
13 Никар, Хникар.
14 Никуз, Хникуд.
15 Фјолнир.
16 Оске.
17 Оми.
18 Бифлиди, Бифлинди.
19 Свидар.
20 Свидрир.
21 Видрир.
22 Јалг, Јалк.

Сите чесни и достојни луѓе ќе се најдат со него на местото 
што се вика Заветрина од Оган (Гимле) или Дружинов Под 
(Винголф). Злите луѓе ќе одат во Хел и оттаму во Домот на 
Темнината (Нифлхел), којшто се наоѓа во Деветтиот свет.“

Пак праша Ганглери: „Што правеше пред да да бидат 
создадени небото и земјата?“ 

Високиот одговори; „Тогаш беше со јотуните.“

4. За Нифлхејм и Муспел 
Ганглери рече: „Каков беше почетокот или како настана 

сё и што имаше пред тоа?“
Високиот му одговори: „Така како што се вели во Ви-

дението на волвата: 

Во времето прво
немаше во светот
ни песок, ни море,
ни студени далги;

ПРЕЛАЖУВАЊЕТО НА ГИЛФИ

Познатата мисла на Клод Леви-Строс, дека современата култу-
ра во огромна мера е производ на старите митови, мошне добро ја 
илустрира делото „Еда“ на Снори Стурлусон (1178/79–23 септем-
ври 1241), веројатно најпознатиот автор од Исланд и денес во со-
времениот свет, кому што и Хорхе Луис борхес му има посветено 
и му должи неколку преубави песни . Снори Стурлусон бил син на 
угледен старешина на Исланд, воедно и еден од најобразованите 
луѓе во неговото време, извесен период бил гласноговорник на 
законите во Исландскиот парламент, истовремено и поет (скалд), 
автор на историски дела и на биографијата на норвешкиот крал 
свети Олаф, како и на „Кругот на светот“, своевидна историска 
енциклопедија за норвешките кралеви . Сепак, негово најзначајно 
дело е „Еда“, која честопати го носи и неговото име: „Snorra edda“ 
(„Снориева Еда“) но и „Млада еда“, Прозна еда“ .

Се смета дека ова дело е напишано околу 1220 година на Ис-
ланд . Тоа е составено од вкупно четири раздели; по „Прологот“ 
следуваат: „Гилфигининг“ или „Прелажувањето на Гилфи“ (чија 
одломка за првпат е преведена на македонски јазик), каде што се 
изнесува скандинавската космолошка и танаталошка митологија; 
потоа „Скалдскапармал“ или „Јазикот на поезијата“, каде што 
станува збор за стилските особености на таа поезија изнесени 
низ дијалогот на богот на морето Егир и богот на поезијата бра-
ги; и „Хататал“ или „Список на стихотворните стапки“, каде што 
Стурлусон ги изнесува своите сознанија и сопственото искуство 
во пишувањето стихови и проза . 

„Прелажувањето на Гилфи“ од „Еда“ на Снори Стурлусон прет-
ставува еден вид евхемеристички опис од страна на среднове-
ковен христијанин на основните верувања во скандинавската 
митологија . Копнеејќи по најстар происход, авторот Стурлусон се 
потпира на веќе пуштената во оптек мистификација, па во „Про-
логот“ што му претходи, скандинавските пагански богови ги прет-
ставува како Азијци, всушност тројанци, воини што ја напуштиле 
Троја по поразот од здружените грчки градови-држави . По доселу-
вањето во Северна Европа, тие од староседелските племиња биле 
сметани за богови бидејќи располагале со знаење и технологија 
од повисок ред и поради тоа имале огромна предност и надмоќ . 
Подоцна нивните гробови станале средишта на култови и ритуали,
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немаше ни земја,
ни небо горе,
зјаеше бездна23, 
не растеше трева.“
 (Видение на волвата во Стара еда, строфа 52)

На тоа рече Рамновисокиот: „Многу векови пред да 
биде создадена земјата беше создаден Нифлхејм, а сред него 
лежи еден извор, кој се вика Зовриен Котел (Хвергелмир). Од 
него извираат реки кои се викаат вака: Свол, Гунтра, Фјорм, 
Фимбултул, Слид и Хрид, Силг и Ј(и)лг, Вид, Леифт, Гјол24, 
која тече покрај портата на Хел.“

Сега рече Третиот: „Но, најнапред, на југ имаше една 
земја што се викаше Муспел. Тука е и светло и жешко. Тој 

23 Гинунгагап.
24 Студена, Бојна, Брза, Клокотна, Рушителна и Јуришница, Голтачка 

и Волчица, Широка, Молња, Бучна.

предел пламти и гори, така што е неиздржливо за сите туѓин-
ци и за оние што таму немаат наследство по татко. Оној што 
седи на крајот од таа земја и ја чува се вика Сурт25. Тој држи 
огнен меч и, кога на светот ќе му дојде крајот, тој ќе стаса, ќе 
ги победи и ќе ги уништи боговите и со огнот ќе го запали 
сиот свет. Вака вели волвата: 

Сурт иде од југ
со кршителот на ветки, 
со огнениот меч, 
со сонцето моќно;
ридови се уриваат, 
немоќни се вештиците, 
пети врват кон Хел, небото се кине.“ 
 (Видение на волвата)

5. Потеклото на Имир и на другите великани
Ганглери праша: „Како беше пред да дојдат сите родови 

на земјата и пред луѓето да се намножат?“
Високиот му одговори: „Кога реките што се викаат 

Елигавар26 стигнаа толку далеку од својот извор, а отровниот 
квасец што го носеа со себе се стврдна како згура од оган 
што тече, настана ледот. А кога се стврдна и не течеше веќе, 
врз него тогаш падна отровен дожд, а тој се смрзна во мраз. 
Тој се прошири врз сё во Гинунгагап.

Рамновисокиот додаде: „Таму кај што Гинунгагап е свр-
тена на север се наполни со тешки грамади од лед и мраз, а 
внатре врнеше и удираше ветар. Јужниот дел на Гинунгагап 
се осветли од искрите и жарта што прскаа од Муспелхејм.“ 

Третиот рече: „Како што студот излегува од Нифлхејм 
и постојано беше мрачно така и во Муспел постојано беше 
топло и светло. А Гинунгагап таму беше толку блага, како 
воздух без ветар. Тогаш се сретнаа мразот и врелината, па 
сё се топеше и капеше. И капките оживеаја со силата на 
оној што овде ја испрати врелината, па така се создаде чо-
веков лик, кој го доби името Имир27, а ледениет великани 
го викаат Аургелмир28, па од него потекнуваат сите родови 
на јотуните (ледените великани), како што вели волвата во 
Краткото видение: 

Сите јасновидки 
потекнуваат од Видолфр29,
сите јасновидци 
од Вилмејдр,
а волшебниците 
од Швартхофд30 

25 Црниот.
26 Ледени Реки.
27 Близнак, но и Двополен.
28 Од песок роден викач.
29 Шумски волк.
30 Црноглав.

од кои со текот на времето произлегла паганската религија, која 
нив ги издигнала во богови . Разделот „Gylfaginning“, на руски 
преведен со „Видението на Гилфи“ (1-54), го опфаќа дијалогот на 
Гилфи со Асите, во кој се изнесени нивните знаења и мудрост; 
според авторот Снори Стурлусон, Асите на Гилфи не му ги раска-
жале доживувањата на нивните богови туку сопствените случки, 
сакајќи тој да поверува дека се богови . Сепак, на крајот станува 
јасно дека тие и нивниот дворец биле само привид, т .е . дека Гилфи 
е измамен . Дора Мачек (Edda, Gylfaginning, Obmanjivanje Gylfija, 
Zagreb, 1997, 9) го наведува новото толкување на McTurk (1994), 
кој смета дека насловот може да се толкува и како мамeње на 
Гилфи, кој преправен пристигнал кај Асите за да се обиде скришум 
да го преземе нивното моќно знаење . За македонскиот превод 
се определив за насловот „Прелажувањето на Гилфи“, затоа што 
токму тоа е неговото значење, иако е соодветен и рускиот наслов, 
бидејќи авторот на делото се определил да го постави својот лик 
Гилфи во таква состојба, и самиот доведувајќи ја под сомнение 
вистинитоста на неговиот престој кај Асите . 

Како основа за превод од руски на македонски јазик на ова 
дело, кое е пишувано на средновековниот исладски јазик, ком-
паративно се консултирани следниве изданија: Младшая Эдда во 
превод на А . И . Корсун, објавено од Академијата на науките на 
СССР, Москва, 1965; Младшая Эдда (Пролог, Видение Гюльви, Язик 
Поэзии) – во превод на Олга А . Смирнецкая; Списки имен, Перечень 
скальдов – во превод на Т . Ермолаев, поставени на веб-сајтот Се-
верная слава и на веб-сајтот Ульвдалир, заедно со литературата за 
нив, како и образложението за транслитерацијата на буквите и за 
транскрипцијата на гласовите од исландски на руски јазик од Тим 
Стридман, еден од најпознатите редактори на руските препеви на 
скандинавската средновековна книжевност; Snorri Sturluson, Edda. 
Gylfaginning. Obmanjivanje Gylfija . Prijevod s islandskog, predgovor i 
bilješka o islandskom jeziku dora Maček, Zagreb, 1997, со поговор 
во кој се објаснети транслитерацијата и транскрипцијата . Подна-
словите на главите се преземени од преводот на Олга Смирнецка, 
која пак ги презела од одличното исландско издание, уредено 
од угледниот и врвен познавач на Еда, Тим Стридман . Во појасну-
вањата во оваа куса одломка се користени укажувањата на Олга 
Смирнецка, А . Корсун и Дора Мачек .

В . А .
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сите великани 
потекнуваат од Имир. 
 (Хиндлулјод /Песна за Хиндла, 33)

И вака рече великанот Вафтруднир: 

Од каде стаса Аургелмир, 
од великанските чеда 
првиот мудар великан? 
Од Еливагар 
капат капки отров 
и сраснуваат во јотун; 
сиот наш род 
потекнува од него 
и затоа е див и зол.
 (Вафтруднисмал /Речта на Вафтруднир, 30-33)

На тоа Ганглери: „Како се развија родовите од таму и 
што се случи за да има повеќе луѓе? Или можеби веруваш 
дека тој за кого сега зборуваш беше еден од боговите?“ 

Високиот му одговори: „Во никој случај не мислам 
дека беше бог. Беше зол како и сите негови роднини, кои ги 
викаме јотуни. А се вели дека тој се испотил додека спиел, 
по што од под левата рака му израснале маж и жена, а една-
та нога со другата добиле син. Така се создале родовите на 
јотуните. Овој стар јотун го викаме Имир.“

6. За Аудумла и за потеклото на Один
А тогаш Гаглери: „Каде и од што живеел Имир?“
Високиот одговори: „Потоа се случи така што, кога се 

стопи мразот, тука стоеше крава, која се викаше Аудумла31, 
од чии вимиња потекоа четири реки млеко. Таа го хранеше 
Имир.“

На тоа, Ганглери рече: „Со што се хранела кравата?“
Високиот му одговори: „Таа ги лижела солените грутки 

мраз. И првиот ден кога го лижела мразот, навечер од него се 
појавила коса на човек, вториот ден глава на човек, третиот 
ден целиот човек. Тој човек се викал Бури32, а имал убаво лице 
и бил висок и силен. Тој потоа добил син, кој се викал Бор33, 
а се оженил со жена што се викала Бестла34. Таа била ќерка 
на великанот Болторн35. Тие двајца имале три сина, едниот 
се викал Один36, вториот Вили37, а третиот Ве38. И верувам 
дека тој Один и неговите браќа се владетели на небото и на 
земјата. Мислиме дека мора тоа да му е името, оти така се 

31 Auðhumla – Богатство без рогови. 
32 Родител.
33 Син.
34 Сопруга / Жена, но и Кора од дрво / Лико.
35 Трн на несреќата.
36 Обесен, но и Оној што го знае духот на поезијата. 
37 Волја.
38 Светилиште/Жрец.

вика и еден човек за кого знаеме дека е најмоќен и најславен, 
па може да се случи и да ти дозволи така да се нарекува.“

7. Убиството на Имир и за Бергелмир
Сега Ганглери рече: „Како се согласувале и кој од нив 

бил помоќен?“ 
Високиот одговори: „Синовите на Бор го убиле Имир, а 

кога паднал, истекла толку многу крв од неговите рани што 
го потопила сиот род јотуни освен еден, кој се спасил заедно 
со своето семејство. Него великаните го викаат Бергелмир39. 
Тој, заедно со својата жена, излегол од чамецот и биле живи 
и здрави. Од нив потекнуваат родовите на сите јотуни, како 
што овде се вели:

Пред години доста, 
пред земја да има, 
Бергелмир се роди; 
си спомнувам прво 
дека мудриот јотун 
се спаси во чамец.
 (Вафтруднисмал, 35)

8. Синовите на Бор ги создаваат земјата и небото
На тоа Ганглери рече: „Што сё направија синовите на 

Бор, кога велиш дека се богови?“
Високиот рече: „Не е малку сето она што би можело 

за нив да се каже. Го зеле Имир и го однеле во средиштето 
на Гинунгагап, па од него направиле земја, а од неговата 
крв море и езера. Земјата ја создале од месото, планините 
од коските, а камењата и чакалот од забите и вилицата, а и 
од строшените коски.“ 

А на тоа Рамновисокиот [рече – моја бел.]: „Од крвта 
што течела од раните, направиле океан, а потоа ги подредиле 
и ги прицврстиле деловите на земјата и околу неа го ставиле 
[океанот – моја бел.]. На мнозинството луѓе ќе им се чини 
невозможно да се помине океанот.“

Тогаш рече Третиот: „Го зеле и Имировиот череп, па 
од него направиле небо и го ставиле над земјата и го при-
цврстиле од четири страни. На секој агол ставиле по еден 
дверг40. Тие се викаа вака: Аустри (Исток), Вестри (Запад), 
Нордри (Север) и Судри (Југ). Потоа зеле искри и жар што 
ги истиснале од Муспел, па ги ставиле сред небото за да ги 
осветлат небото и земјата, и горе и долу. Им дале положби 
на ѕвездите, на некои на небото, а на некои што се движеа 
слободно, под небото. Им направиле постојано место и па-
теки по кои можеле да се движат. Во старите песни се вели 
дека по нив се сметаат деновите и годините, како што се вели 
во Видение на волвата: 

Сонцето не знаеше 
кај му е дворот, 

39 Викач од рид, Ревач како мечок.
40 Педа-човек или џуџе.
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Месечко не знаеше 
што може да прави, 
ѕвездите не знаеја 
кај им е местото. 
 (Волуспа, 5)

Така било пред сето ова да се создаде.“ 
Ганглери рече тогаш: „Тоа се важни вести што сега ги 

слушам. Тоа било големо дело и било вешто направено. А 
како е обликувана земјата?“ 

Високиот одговори: „Таа однадвор е тркалезна и око-
лу неа лежи длабок океан, а на бреговите на тој океан им 
дале земја на Јотуните за тука да си изградат свој дом. Во 
внатрешноста на земјата направиле тврдина околу своите 
населби, како одбрана од великаните, а за таа тврдина ги 
употребиле веѓите на Имир и ја нарекле Мидгард41. Го зеле 
и мозокот на Имир и го фрлиле во воздухот, па од него 
направиле облаци, како што е речено: 

Од месото на Имир
е создадена земјата, 
од крвта морето, 
ридовите од коските, 
дрвјата од косата, 
од черепот небото. 

А од веѓите го направија 
бозите благи 
Мидгард за луѓето, 
а од мозокот на Имир 
сирови се создадени 
сите облаци.
(Гримнисмал, 40-41)

9. Синовите на Бор ги создаваат Аск и Ембла
Сега Ганглери рече: „Би рекол дека далеку стасале кога 

ги создале земјата и небото и кога сонцето и ѕвездите ги 
ставиле на нивните места и кога се создале денот и ноќта. А 
од каде потекнуваат луѓето што живеат на земјата?“ 

Високиот му одговори: „Кога еднаш синовите на Бор 
врвеле покрај морскиот брег, пронашле две стебла, ги зеле 
и од нив направиле луѓе. Првиот им дал душа и живот, вто-
риот разум и подвижност, третиот облик, говор, слух и вид. 
Им дале и облека и имиња. Мажот го нарекле Аск42 а жената 
Ембла43. Од нив потекнува родот на луѓето, кому му го дале 
Мидгард за живеалиште. Потоа изградиле тврдина тука, во 
средиштето на светот, и ја нарекле Асгард, а ние ја викаме 
Троја. Тука жевееја боговите и нивното племе. Оттогаш на 
небото и земјата се случиле многу значајни настани. Има 

41 Живеалиште во средина / среден град. 
42 Јасен.
43 Брест.

едно место што се вика Хлидскјалф44. Кога таму седнува 
Один на престолот, го гледа целиот свет и сё што прават 
луѓето. А знае и разбира сё што гледа. Неговата жена се вика 
Фриг45 и е ќерка на Фјоргин. Од нивниот пород потекнува 
племето што го викаме Аси. Тие ги изградиле стариот Асгард 
и царството кое му припаѓа. И сето племе е од божји род. 
Затоа Один се вика Алфодр46, оти е татко на сите богови и 
луѓе и на сё што е создадено со неговата моќ. Земјата му 
била и ќерка и жена. Со неа го имал првиот син, а тој е Аса-
Тор47. Тој има исклучителна сила и моќ, со кои владее со сите 
живи суштества.

10. Пристигнувањето на Ден и Ноќ
Норфи или Нарфи48 се викал великанот што живеел 

во Јотунхејм. Тој имал ќерка, која се викала Нот49, а била 
црна и мрачна како и родот на којшто му припаѓала. Била 
мажена за еден човек што се викал Наглфари, а нивниот 
син се викал Ауд50. Потоа се омажила за Анар51, со кого ја 
имала ќерката Јорд52. И конечно со неа се оженил Делинг53, 
кој е од родот на Асите. Нивниот син е Даг54, светол и убав 
по татка си. Сеотецот ги зел Нот и Даг, им дал два коња и две 
коли и ги кренал на небото, за таму Ден и Ноќ да се возат 
околу земјата. Ноќ најпрво го јавнала коњот што се вика 
Хримфакси55, кој секое утро ја наросува земјата со својата 
ледена плунка. Коњот што го има Даг се вика Скинфакси56, 
а со гривата ги осветлува сето небо и сета земја.“

Превод од руски јазик: Весна Ацевска

44 Кула за гледање.
45 Жена, Сопруга.
46 Сеотец.
47 Громовник, Грмотевник.
48 Тесен (?).
49 Ноќ.
50 Богатство.
51 Другиот.
52 Земја.
53 Блескав, Сјаен.
54 Ден.
55 Мразогрив.
56 Светлогрив.
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Жарко Кујунџиски

Будење

Денес се разбудив приближно 
во исто време како вчера.
Надвор беше подеднакво студено,
во собата беше подеднакво мрачно,
но небото, небото беше чисто и волшебно.
Тогаш Сузан шушна во постелата.

Удирање

Силно ја треснав тиквата
во отвореното вратиче 
на висечкото креденче
во кујната, 
но не ме здоболе.
Иако ти го истакнав тоа,
направи театрална
паника,
скокна да му помогнеш
на давеник
лесен плен за пираните,
и, конечно, ме бакна на местото
каде требаше да има џумка.
Мене ми дојде
да ги затворам очите
како кога кивам
или свршувам.

Алиби

Судијата за прекршоци
немаше слух за моето оправдување:
– Се свртев кон совозачот,
бидејќи таа толку слатко
се бореше со сонот
што одеднаш исчезнаа и патот и лентите
и знаците и стариот фолксваген пред мене.

Кумова слама

После допирот на телата,
испреплетени змии,
останал Млечниот Пат врз постелата.
Долу сме сега, на подот,

каде воздивнуваме одделени
чиниш не се ни познаваме.
Сонцето одамна беше највисоко на хоризонтот –
се спушта удолу,
за некаде да се крене угоре.
Упорно
ги гледам сенките
врз ѕидот –
се издолжуваат и собираат,
растат и се смалуваат.
Како да сум открил еден нов,
невидлив живот.

Крајот на неизвесноста

Ти ја скрив книгата.
Сега веќе сигурно ќе ми се приближиш,
ќе дојдеш до мојот стол, ќе ми наредиш:
Стани да проверам нешто!
и, најпосле, ќе ме допреш.

Жарко Кујунџиски (19 мај 
1980, Скопје) е поет, романсиер, 
есе ист, преведувач, драмски ав-
тор, критичар . Дипломирал на 
Ка тедрата по Општа и компара-
тивна книжевност на Филолош-
киот факултет Блаже Конески, 
каде што и магистрирал на тема 
Ас пекти на микрофикцијата во 
американската и македонската 
ли те ратура, прва подолга сту-
дија на оваа тема . бил новинар 
и колумнист во Дневник, уред-
ник на електронското списание 
www .reper .net .mk, копирајтер во 
мар кетинг-агенција и прес-координатор на Интернационалниот 
фес тивал на филмската камера Браќа Манаки, битола . Самостоен 
умет ник писател и главен уредник на издавачката куќа Антолог 
од Скопје . Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 
2012 година . Автор е на книгите: Spectator (роман, 2003), Америка 
(ро ман, 2006), Ендрју, љубов и други непогоди (драми, 2004), Сузан 
(пес ни, 2008, под името Џеси блејз,), Најденозагубено (роман, 
2008), 13 (раскази, 2010), Мојата Сузан повторно девојка (песни, 
2011), Најкраткото долго (студија, 2012), Скопје и сё е можно (ро-
ман, 2013) . 

Spectator е прв дебитантски роман во современата македонска 
книжевност со пет изданија . Негови дела се објавени во странство 
на англиски, полски, српски, хрватски, словенечки, бугарски, укра-
ински и на албански јазик . Застапен е во голем број антологии на 
македонската литература, а неговиот расказ Кога се губат очила-
та е застапен во реномираната антологија Најдобрата проза од 
Европа 2013 . Приредувач е на збирката Јас имам сон (2010), прва 
македонска антологија на најголемите говори во историјата од 
светот и од Македонија . Од 1997 година активно пишува и објаву-
ва колумни, рецензии, критики, осврти, есеи, на литературни, 
филмски, културолошки и општествени теми, во сите поважни 
македонски весници и списанија и во странство . Добитник е на 
наградите 13 Ноември, 11 март 1943, Бели мугри, Студентски 
збор, Лица без маски. Е-mail: zarkofilmmaker@yahoo .com
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БуДеЊе

Бегство

Чувствувам дека се движам пребргу.
Нозете ми се темпирани на доцнење.
Доцнев и денес. Ама, ти повеќе.
Сега со ова итање како да ти враќам.
И не забавувам.
Интересно ми е да те слушам бревтајќи,
А прв пат шетаме заедно.
Интересно е да чувствувам
Како се трудиш да ми ги следиш чекорите.
Не се плашам дека ќе се загубиме.
Дека ќе си заминеш.
Дека ќе се откажеш.
Сум се обидел и претходно.
Едноставно, не можеш да избегаш од себеси.

Празник

Денес е градски празник.
Возот не го одминува овој ден.
Ниту автобусите. Само што се поретки.
Не го заобиколуваме ниту ние.
Заедно сме, на клупите, таму кај мостот.
Сончево е.
Има деца.
И ние сме деца.
Помало и поголемо.
Ти си помалото – јас другото.
Но ако станеме од клупата,
Тогаш ти си погoлемото.
Сепак, тоа не ни пречи да бидеме на клупата.

Можеби, бидејќи е празник.
Или, бидејќи гледаме кон мостот.
Или, поради автобусите.
Не е ни битно.
Битно е што застудува а никој од нас не знае 
кога и дали ќе добиеме желба да си одиме одовде.

Настинка

Рече дека сакаш кога врне, така?
Зошто тогаш
денес
кога по најголемиот дожд,
трчав шашардисан цел час
по сокаците
тебе те немаше никаде?

Втора песна

Се одвива редок момент.
Длабок снег ја покри 
вчерашната средба.
Едно мало пламенче од
стихови единствено го стопли
тешкиот молк.
Прстите сосема мирно седат,
како рутинска партија шах
да претстои.
Кога помислувам да ти 
кажам и секојдневна минливост,
испишувам песна.
Меѓу овие реченици ги
скрив виорите на сета
моја инспирација.

Реченица

Кога ќе ме примораш
да повлечам сё кажано
со топлина,
сё направено со мекост,
кога ќе ја присвоиш
целокупната гордост од градот, 
а молкот 
го оставиш како единствен
потсетник на тебе Сузан
тогаш сфаќаш 
дека имаш
само еден вистински пријател
кој се вика тишина.
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Гордана Хаџипанзова-Јанева

Минувачи

А
сё тивко
ќе нё одмине –
како ништо да не се случило
во сонозрението
Како да не сме биле ние
тие 
што ревносно ја носеле болката
уште од зародишот.

Постепено
ќе се изгубиме во утробата 
прелевајќи се
во магла од претскажувања
како никогаш
да не сме постоеле 
 еве вака 
 и еве сега
 од крв и месо
 од грч и плач

Ќе нема 
кој да го прочита очајот 
од горчливите солзи
втиснати 
на мермерот
од безимените гробови.

Бездомен ветар ќе го разнесе лелекот.

Погубност

Од ова погубно лунѕање
никој не знае
дали некогаш 
ќе се врати во пралулката.
Затоа толку
таговно рие 
зачмаената помисла
низ пустелијата.

Бараме планини
да го запреме погледот
 а ни дрвја
            не сретнуваме
Да се одмориме под крошните.
Да засвириме на кавалот.

Тогаш
каде ли птиците слетуваат 
да ја отпеат
Песната на цутот.

Избледен е митот
за исчезнатата крилопојка
што ги распупувала ливчињата.

Деноноќно збревтаме
низ премрежјата
но не гледаме свршеток
Само ја насетуваме
настрвеноста
на дивите ѕверови
намамени од крвожедноста.

Се јадосуваме од горчините
без глас
скржаво чувајќи ги кладенците
да не пресушат 
солзите на напојувањето.

Ќе ни требаат 
на крајот
од завештанието
за последното прегрнување 
со небото.

Беспаќа
 
Ја изгубил ли некој
на измама 
земјата на исконот
штом од памтивек 
талкаме
проколнати
барајќи место
за светиот жртвеник.

Нё голтаат
расчеречени правци
а ние,
без кормило по патиштата,
крвјосани,
со баење 
и плунка 
ги лечиме раните.

Шепотот 
побрз и од светлината
нё демне
од напукнатата сува почва
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миНуваЧи

зината како ламја
гонејќи нё 
до истребување.

Да нё спаси од искушението
пред да настане дилувиум.

Обрач

Како ползавец
околу напуштено светилиште
остатоците од минатото
ја заробуваат
мојата маленкава
сегашност

Започнува 
одоздола
како затегнати пранги
за’рѓани од времетраењето
па оди 
нагоре
кон половината
до најтесниот
скован прстен

Го обзема ’рбетот
ги снеможува рацете
го распукува срцето
ги ослепува очите

Мислата
убиена од болката
ќе ја разнебити
утрешнината

Владеење

Кој ли е невидливиот ѕвер
што безочно управува
со нашите животи?

Бремињата
предизвикани од
простодушноста
ни во склучениот пакт
не ќе нё оставаат на мирa.

Некогашните
случајни или намерни
грешки 
одново
ќе нё раскараат
кога ќе седнеме на тркалезната маса

 Со мечовите поставени пред себеси
 ќе го оправдаме 
 своето крваво владеење.

Трошните снопови светлина
на поларните ноќи
предолги ќе бидат 
за да се пронајдеме во примирјето

Немаме сили за чекање.

И во мракот
се препознаваат контрастите.
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Ленче Милошевска

Поетот и песната

Многу осаменичко време
на поетот му треба,
многу апостолски талкања,
за до песната да дојде,
за да каже –
оваа е вистинската!

Многу осаменичко време
на поетот му треба –
за да ги нареди
во вдахновена низа
зборовите и стиховите.

И кога во мочуриште живее
со ветерот се издига,
низ трските се провира
со водата зборува.

Многу осаменичко време 
на поетот му треба
и кога во устата на ламјата
сите љубови и страсти 
во стихови ги сложува.

Многу осаменичко време 
на поетот му треба
и кога гладен,
без скршена пара
во џебот се разбудува,
тој сё уште верува –

Поетот е Гуру,
во светлина живее.

Клучеви

Клучевите
од сите мои станови
клучеви разни,
од разни живеалишта,
од разни времиња,
со себе ги носам.

По толку сменети 
живеалишта
и јас се сменив.

Само едно – 
само копнежот 
по сончевите скалила 
на љубовта возвишена
остана неизменет.

Живеалиште

Старата сосетка ми вели:
Како можеше, 
по толку години 
живеачка во него,
станот да си го продадеш 

Тоа е исто како 
да си го продала животот.
Јас, пак, по секое 
и најмало отсуство од дома,
штом се вратам 
ѕидовите ги бацувам.

Тивко шепотење

Две високи брези, 
две птици во лет,
вивнати над нив –
тивко шепотење во дворот.

Две дечиња на велосипед
две брзински стрели,
мачки и кучиња гонат.

Ленче Милошевска е поет, 
романсиер, преведувач . Завр-
шила Филолошки факултет, гру-
па англиски јазик и книжевност . 
Работела како уредник во изда-
вачките куќи Култура и Маке-
донска книга . Член е на ДПМ од 
1999 година .

Автор е на книгите: Жедната земја моја (поезија, 1992), Кан-
дилница на денот (поезија, 1996), Кумова слама (роман во рас-
кази, 1997), Камени пораки (поезија, 1999), Три жени во три слики 
(роман, 2000), Сатанска печурка (роман, 2008), Одложена мисла 
(поезија, 2009), Аксиос ги дели приказните (роман, 1910) . Има над 
десет книги книжевни преводи и две освоени награди .
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ПоеТоТ и ПеСНаТа

Оставете ги,
подобро да не знаат.
Не плашете ги –
од покривот, зад оџакот,
сатаната ги ѕирка –

нив двете,
два росни никулца.

Песна за празникот

Ах,
Толку чудесно пее –
Армана, Хармана, Романа,
Хана, Јана, Хоја, Моја –
Ехе, хој,
Јас сум на птиците пој.

Во ова тело живеам,
совршено не е,
понекогаш во него 
духот страда,
понекогаш се крева –

од светлосни височини, 
песни подарува.

Со подароците за празниците
што да прават
не знаат најмилите.

Нашите дедовци печалбари

Ако не биле во војна,
биле на печалба.
нашите дедовци
и прадедовци.

Кога се враќале,
цркви граделе
и куќи со покриви
на четири води.

Кон сите страни
свртени покривите –

пак да тргнат
на печалба –
синовите.

Светлината ја бојам
 
Не ја препознаам
тенката нишка
меѓу копнежот и јавето,
соништата ги вклучувам,
во облаци се препознавам.

Наместо со луѓето
со небесата спорам, 
агендата и нормата
на овој свет исчезнуваат.

Во стапица 
на небрежност ме ловат, 
сенка на себеси
станувам.

Mанастир

Ноќно небо над камбанаријата,
големи светливи маргаритки
ѕвездите,
душата во форма на црквата.

Планините, небесата,
со векови нё одржале.

Трансформација на глуварчето

Листовите
за зелена салата
на планина набери ги,
дури се млади и без цвет.

Подоцна радувај се 
на цветниот килим 
во златно-жолта боја
од глуварчиња исткаен
во твојата запустена градина.

И дури си се свртел 
нивниот живот
нови патеки создава
низ ветерот плови – 

Цело поле падобранци.
каде ли ќе атерираат –
нов живот да започнат?!

Од ракописот Обоена светлина
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Славица Гаџова

Африканскa

Ми требаш како бел господар меѓу црните луѓе
да те обожавам како Бог
како екватор што ме дели на половина
фатаморгана и дехидратација
секоја година нова алка на вратот
секој месец ритуален транс
секој ден смртта чука на вратата
секоја ноќ стомакот се слепува за грбот
секој час сонувам леб
секоја минута планирано ме истребуваат
и секоја секунда се раѓам умножена 

ми требаш како номад во мојата пустина
испосник во песокта
најди ги оазите
и таму трајно насели се
како грешник

Азискa

Ми требаш
да те вдишам
како тибетски кислород
меѓу два истрела на Блискиот Исток
и две медитации на Далечниот
како вода од прочистувачки монсунски дожд
ми требаш
меѓу децата што си играат со оружје
и оние што си играат со мантри
и ништо друго не познаваат
надвор од бојното поле
и од храмот
како хунско копје
како гневот Шива 
што ќе го уништи мојот
оти клин со клин се избива
а потоа
да ме научиш со третото око
да го видам бескрајот
во зрно песок
ми требаш

Европскa

И стопати од тебе да се одречам
и Бога да го прогласам за мртов
и ренесансно да се преродам

и барокно да претерувам
и постмодерно твојот лик 
да го прогласам за палимпсест
од сите усни што сум ги љубела
и да те прогласам за варварин
зашто не можам да те научам 
да пиеш чај во пет часот попладне

Стопати нека е проклет Рене Декарт

Ми требаш
на тебе да мислам
да знам
дека 
постојам

Езерско-преспанска

Ми требаш
како 
преспанската вода
вода на Охридското Езеро
ние го создадовме
принципот 
на споени садови
ние го пронајдовме
тајниот премин
под Галичица
без тебе душата ми се суши 
како циронка

Славица Гаџова (1984, битола), поет, истражувач, есеист, по-
ли глот, космополит и патник . Магистер на филолошки науки и 
док торанд на Филолошкиот факултет Блаже Конески – Скопје, 
над ворешен соработник на Филозофскиот факултет при Универ-
зи тетот Константин Филозоф во Нитра, Република Словачка . 
Се занимава со истражување на односите меѓу книжевноста и 
дис курсите на моќта, репрезентациите на политичкото насилство 
во книжевноста, односите моќ–знаење–вистина во рамки на про-
зата, како и интермедијалните релации меѓу романот и филмот . 
Збо рува осум јазици и соработува со неколку издавачки куќи како 
кни жевен преведувач . Објавила над 30 книжевни студии, есеи, 
кри тики и осврти во периодиката, во земјава и странство . Пишува 
поезија, кратки раскази и есеи, а за некои од нив добила некол-
ку домашни награди . Ги објавила стихозбирката Писма (2012) и 
науч ната студија Книжевноста и дискурсите на моќта (2013) . 
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аФрикаНСкa

Ми требаш
како пролет
што ќе ги опраши моите цветови
како октомври ми требаш
што
ќе ги 
собере 
моите црвени
плодови

Македонскa

Ми требаш 
како сончеви денови
што ги дегустираш во чаша вино
 
Охрид 365те цркви
како рис на Галичица
змија на Голем Град 
 
да ме разединиш со допир
и да ме обединиш со бакнеж
 
како петвековно ропство
ми требаш

Нитријанска

Мој силен Цоргоне
не фрлај врз мене карпи од Зобор
не сум ти непријател
иако дојдов да те освојам
Мечевите длабоко зариени
во калдрмите на срцата
не можат да се поместат
ниту може повторно да боли
залудно ќе се молиш да исчезнам
пред раскошниот олтар на Емерама
пред скромниот олтар во Дражовце
залудно ќе фрлаш карпи врз мене
залудно ќе се обидуваме
да си ги поместиме мечевите
длабоко зариени во калдрмите на срцата

секој од нас има
по  
еден
ѓавол чувар

Римскa

Многу конечна крв
во темелите
на претпоставената бесконечност
од камен
сите рибници 
се полни со вино
сите јадења на големите гозби
се отровни
светот е гладијаторска арена
штом се родиш
те фрлаат меѓу ѕверови

ама копнежот полуд е 
од сите римски цареви
и сите патишта
водат
до тебе

Словачка

Ми требаш 
како ветрот на Панонската Низина
како снег на Татрите
како ангелот на Кривањ
што леташе ниско
и си го повреди крилото
а Кривањ се искриви
ми требаш
како прв сосед во севернословачките ридови
оддалечен цел километар а сепак најблизок
што го довикувам со крик и плач
а од тоа
изникнува
нова
народна 
песна
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ПРОЗА

Милош Петковиќ

НЕБЕСНИТЕ ПОРТИ

На врвовите на Мистичните Планини ветерот нико-
гаш не дува, дури ни кога виорите го окупираат нивното 
подножје. Оддалеку овие природни џинови изгледаат како 
горди кралеви со круни исткаени од самите облаци. Пат-
ниците кои силата или пригодата ќе ги доведе во земјата 
Сорабија задолжително застануваат пред преубавата глетка, 
но и ја заобиколуваат колевката на легендите.

Сребрените облаци, остри како утринска магла, ги 
скриваат небесните порти, местото на кое престојуваат 
древните богови. Има едночудо приказни за нив што ги 
исполнуваат долгите ноќи покрај огнот и што се храна за 
слепите раскажувачи од правливите друмови.

Човечката нога таму никогаш нема стапнато, ниту 
окото на смртникот има фрлено поглед на скриеното све-
тилиште. Легендите се измислици на патувачките бардови 
кои живеат од благодарноста на публиката. 

Академикот прилично детално го има опишано ме-
стото, макар што не знам како дошол до тие сознанија. Се 
потрудив тој дел од приказната да биде повеќе негов цитат 
отколку мое видување. 

Некаде меѓу облаците што ги милуваат голите карпи 
и студениот камен се кријат извори на милозвучна музика 
што нашите уши не можат да ја слушнат. Мирисот на вол-
шебните цвеќиња останува тука и го бои воздухот со слатки 
ноти, зашто ветер нема.

Прататковците на сите дрвја му пркосат на забот на 
времето, вечно како и неговите возвишени создатели. Дури 
и капките роса светкаат во ретката магла, во моментите кога 
сончевата светлина ќе ги искапе, претворајќи ги во бисери, 
а потоа повторно стануваат вода. Потоците жуборат меѓу 
карпите додека бреговите се прекриени со раскошни теписи 
од смарагден мов. Колонии на печурки се борат за превласт 
со грмушките од бујната папрат околу потоците чија вода 
лекува слепило, исцелува чума и го продолжува животот. Сё 
е е тука величествено, но ништо не може да се спореди со 
небесните порти, домот на боговите создатели.

Од сите страни поплочени патеки посипани со лив-
чиња огнени ружи водат до мермерните скали, мазни како 
површина на горско езеро. Блескави носечки столбови, ук-
расени со мозаични релјефи, го крепат сводот со рабови 
облиени со злато и седеф. Тука, на истурените рабови, се 
наѕираат гнезда на жар-птици, феникси што се раѓаат од 
сопствената пепел. Нивните перја се слични на паунови-
те, но сјајот им личи на жив оган и блескаат во разигран 
пламен. По влегувањето во дворот небесен се чувствуваат 
илјада мириси наеднаш, воздухот издишува со студенило од 
северните фјордови, тлее како огнот на Ориентот, мириса 
на топлите мориња на југот и ретката смола на западните 

шуми што никогаш не биле побујни. Но овде воопшто не е 
студено, а не е ни претопло, всушност, сё е некако идеално. 
Така отсекогаш било, откако е светот и векот, но еден ден 
нешто ги наведе боговите да се вознемират.

Тоа беше ветерот. Прв пат Северецот си дозволи себеси 
да ги посети небесните порти, носејќи го притоа заканувач-
киот мирис на суровото студенило. Тој мирис ги заскокотка 
ноздрите на заспаниот Перун. Разгневен, моќниот Перун се 
поткрена и со громовит глас викна:

„Кој се осмели да ми го наруши сонот?! Кој, прашу-
вам?“

Притоа неколку молњи го распорија небото.
Првин немаше одговор, но на крајот Северецот собра 

доволно храброст да му одговори на страшниот Перун:
„Тоа ссум јас, Перунее, госсподаруу на молњиите и 

громовиите!“
Гласот на Северецот шумеше низ воздухот што стану-

ваше сё постуден. Громовникот Перун се муртеше на секој 
збор, додека брадата почнуваше да му се заледува. Со дес-
ната рака ја оттурна златната наметка и го дофати топузот 
на моќта од камената клупа. Гледајќи околу себе, рече: „Од 
каде ти смелост, луд Северецу, да го нарушуваш мирот во 
небесниот двор и да ме будиш мене, господарот на огнените 
молњи и блескави громови?“

„Неммав друг иззбор, о моќен Перунне“, несигурно 
шумеше ветерот, „ссе плашам оти носсам лошши вессти“.

„Какви вести можеш ти да ми донесеш, ништожно 
ветре? Зборувај, или ќе те стуткам и ќе те заробам под ка-
менот!“ се раздра Перун.

„Мораниното пророшштво, господаруу. Почнаааа. Не 
ги послуша твоите молби, мирисот што го носсам е мој 
сведок“, одвај чујно проговори ветерот.

Слушајќи ги тие зборови, Перун направи лута гримаса 
и крикна толку гласно што следниот миг јато громови како 
огнени стрели се урнисаа врз околните планини.

Милош Петковиќ (1986, Ниш) 
е еден од најперспективните жан-
ровски писатели на балканот . Со 
пишување се занимава од 2005 го-
дина, кога во период од три годи-
ни работи главно на своите крат-
ките раскази, што се објавени во 
тематските збирки и списанија 
во Србија . Во 2008 издавачката куќа Зограф од Ниш го објавува 
неговиот прв роман на епска фантастика Волци на судбината, 
кој по неколку месеци доживува и второ издание . Ги пишува 
продолженијата Херои на месечевото обележје и Духови на бо-
гатството и со трилогијата Петковиќ влегува на топ-листата 
на најпродавани српски писатели на големите саеми . Неговиот 
последен роман Перуновиот хроничар – Заборавената легенда 
на древна Сорабија во 2012 година го издава престижната белг-
радска куќа Порталибрис .
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НеБеСНиТе ПорТи

„Сварожеее! Велесууу! Радгостеее!“ ги извика Перун 
Громовникот имињата на другите богови, додека не почнаа 
да се појавуваат од густата магла. Прв стигна Велес, обле-
чен во крзно од пештерски мечки и со шубара од обрабена 
вепрова кожа. Брадата му беше со зелена боја, слична на 
лијани што се извишуваат над водопадот. Воденосините очи 
се сретнаа со Перуновите во кои пламтеше оган.

„Што те мачи, Громовнику?“ го праша Велес, кој се 
тресеше од студенилото.

„Почекај да дојдат и другите“, со неочекувано тивок 
глас му рече Перун. Тогаш Велес прв пат го виде Громовникот 
со загрижено лице. Набрзо стигнаа и другите, прв Радгост, 
заштитникот на куќите, па потоа блескавиот Сварог, богот на 
Вселената и сонцето што на сё му дава живот, па најголемиот 
од сите, отецот Дајбог, Весна, Лада, Макош, Купала и другите. 
Не се појавија единствено Огненбог, Смаргл и Световид. На 
овие собири одамна не присуствуваа Морана, божицата на 
смртта, Стрибог, господарот на мразот и зимата, и Јаровид, 
богот на војната, кој мируваше далеку оттаму, на осамениот 
престол од вранова коска.

„Зошто се лутиш, господару на громовите? И зошто 
портите се волку студени, како ноќите на Стрибоговата 
зима?“ праша Лада, божицата на летото, која беше облечена 
во блескавобела туника прошарена со златен вез.

„Северецот нека ви го даде одговорот... пред да го здро-
бам“, налутено фркна Перун.

Тогаш ледениот ветер повторно зашуми низ портите 
и им го кажа и на другите богови она што го налути бес-
трашниот Перун. Боговите само се погледнаа кога слушнаа 
за што се работи, загрижени од неповолните вести.

„Ако пророштвото е остварено, како што ни вели Се-
верецот, мислам дека е време и ние да се вмешаме“, со певлив 
тон рече Сварог. Другите молчеа, додека ги обземаше студе-
нилото, тука, во небесните порти, каде што не му е местото.

„Не смееме лично да се вмешаме, тоа на сите ни е јас-
но“, рече Весна, чии мирисни пупки во косата почнаа да 
венеат од присуството на ледениот ветер. Развигорот беше 
нејзин ветер, оној кој ја буди природата од зимскиот сон.

„Но братот ни е во опасност“, се пожали Радгост. 
„Да, но сепак... мораме да се надеваме на најдоброто“, со 

не премногу утешен тон одговори Весна. Лада, Купала и Ма-
кош со кимање на главите ги поддржаа сестрините зборови.

„Повикај го Световид, брате Перуне. Нека го донесе 
талисманот“, предложи Дајбог.

Перун со поглед го побара одговорот на лицата на 
своите собраќа. Сите потврдно кимнаа со главите и тој го 
рикна Световидовото име како лут планински лав. Боговите 
чекаа некое време од густата магла да се појави поднавед-
натиот старец со милно лице. Наместо очи имаше празни 
дупки, но мудриот Световид сепак ги гледаше. Невешто се 
дотетерави и застана меѓу Дајбог и божицата Макош. Со 
растреперен, но мудар глас им се обрати на присутните:

„Ме повикавте. Не зборувајте ништо, сношти сонував 
сон во кој сево ова веќе го видов. Го донесов талисманот, 
знаете кому треба да му биде предаден, прашање е само кој 
ќе го однесе“.

Потпрен на својот борбен топуз, Перун ја гледаше 
земјата и размислуваше. Брадата сега му беше сосем бела 
од ињето. Другите богови чекаа што ќе им каже Громовникот. 
Тој одеднаш ја крена главата и кратко рече:

„Талисманот нека го однесе Северецот“.
Потоа ја зафрли наметката преку десното рамо и 

исчезна во сё погустата магла што мирисаше на зима.

Извадок од романот Перуновиот хроничар

Превод од српски на македонски јазик и белешка: 
Бобан Богатиновски
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ПОЕЗИЈА

Игор Крајчев

Библиска земја

Песната ти е вечна
зборот – строг, едноставен

името ти е судбина
стихот тих во крв натопен

Се губам со надеж
во вчерашноста гладна

а таа сё пострастно
ме впива

и веќе сегашноста
ја покрива магла...
Но не се плашам

да признаам –
што ќе ми е таа
кога таму тебе

и онака те нема.

Залез

Светлина.
Тивко изгреваш

и болно милуваш,
со поглед опиваш
и потем убиваш,

а јас,
на постела од смев

ги дочекувам 
твоите молњи
кои совршена 

се одмена
за твоите

усни.
Бол.

Нека боли!
Од тебе
и него 

го љубам!
Оган.

Нека гори!
После тебе

и онака
не го чувствувам!

Допирот ти е
студнина,
зборот –

шепот што го
снемува,

а јас

со него 
исчезнувам.
Бев искра,

сега в темнина 
потонувам, 

без бакнежи
од зрак. . .

Мрак.

Збор

Сакав на светот да му кажам еден збор...
Само збор потежок од душата,

збор погорчлив од солзата,
еден збор покамен од ноќта...

И го барав проклетиот,
распрашував горе-долу,
читав и меѓу ѕвездите,

и меѓу полиците,
и меѓу душите,
и меѓу сенките,
и меѓу птиците, 
и меѓу буквите...

Го барав и меѓу зборовите...
Збор да е над зборовите!

Игор Крајчев (24 .09 .1981, Велес) е писател, поет, литературен 
критичар и научен работник . Завршил македонска и јужносло-
венски книжевности, магистрант е на Катедрата за македонска 
книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје . 
Го објавил првиот македонски епско-фантастичен роман Воини и 
херои (награда Прозни мајстори) и Три секунди, како и стихозбир-
ката Реалности. Застапен е во антологијата на младата македон-
ска поезија и проза Ветрот носи убаво време и во Антологијата на 
современата македонска поезија, преведена на украински јазик, 
подготвена од украинската поетеса Ана багрјана .

Член е на ДПМ и претседател на Друштвото на писатели „Коста 
Солев Рацин“ од Велес . Работи како директор на локална библи-
отека „Гоце Делчев“ во Велес . Член е на Организацискиот одбор 
на меѓународната поетска манифестација „Рацинови средби“, а 
одговорен е и за организација на меѓународната поетска мани-
фестација „Детски Рацинови средби“ . Имал свои претставувања и 
промоции на повеќе фестивали, како и во Австрија и во Торонто . 
Добитник е на највисокото признание на град Велес, „Деветоно-
емвриско признание“ за достигнувања на полето на литература-
та, како и за посебен придонес за развојот на културата во градот .



19.08.2013 49

БиБЛиСка ЗемЈа

Кај што звучи – симфонија да е,
кај што милува – девица да е,
кај што клети – демон да е...

Сакав на светот да му кажам еден збор,
и решив – ќе го напишам, реков!

Напишав долго,
напишав кратко,
пишував право,
пишував криво,

а напишав реченици,
празни без збор...

Барав збор во безборјето,
барав збор во безвучјето,

барав таму кај што го нема,
зашто морам да го создадам од ништо...

Сакав на светот да му кажам еден збор...
еден збор од невидлив шепот што ќе грми,

еден збор од Божји глас што ќе оживува,
еден збор од ништо што ќе содржи сё...

Сакав на светот да му кажам еден збор... 
И во потрага по него, 

напишав неброени реченици... 
И сега, еве, сё уште трагам...

Тврдина

Сенишни сенки
стенкаат страшно...

Зборат плашно
и стојат одважно...
Чекаат да свенам,
чекаат во плам!

Затворен во затвор
од отровен омот,

допирот не убива –
животот боли!

И гледам птица летнува...
И предалеку е за допир...

Со страв исполнет...
Со немир немирен...
Од сенки засенет...
Од отров затруен...

Посегнувам...
Досегнувам...

Во простор полетувам,
во облак се загрнувам

и после сё
и над сё –

повторно завиен останувам…

Дар

Болот
ми се насмева

и со поглед
ме боде,

ме загрнува
ко девојка
и ко ѕвер

ме растргнува,
и твојот лик

за свој го претставува,
и јас во бол,

пресреќен го загрнувам.
Го чувствувам

околу мене,
го има твојот ветар,

го чувствувам
на мене,

го има твојот гореж,
и мирисот твој

за свој го има траг,
и знам отровен е

а без него губам здив.
Во сон 

го слушам често,
со твојата песна

ми збори,
и ме боли
и ме љуби

и со насмевка
ме мори,

и од очиве испиени
извор болка раѓа,

и од душава празна
крик надеж твори.

А мене
омразен не ми е –
му го простувам
секој убод клет,

го љубам
ко дел од тебе,

го имам
за пријател стар,

и го чувам
ко светост сјајна,

ко света тајна
во разрушен храм
го чувам ко завет

врежан на меч остар,
го чувам ко себе. . . 

Зашто од тебе
е дар.
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НОВИ ПЕСНИ

Љерка Тот Наумова

Узреа зборот

Гласови
капат како зборови на хартија
горeјќи ја бесмртноста.

Зграпчи ја сенката 
низ мрачниот копнеж!

Исцеди го узреаниот збор
низ вистинската капка!

Одвеан молк

Неискажливо сече темнината.

Возбуден крстосувач
распарчува прозивка. 

Мислата се повлекува – не издржа
Задоцнетиот предвесник крие 
неред на огледалата.

Експлозија на одблесок.
Болскотна тајна танцува.

Одвеан молк
после молчења 
открива повраток

Трка низ себеси – молк

Трка низ себеси – молк
Бесцелно тревожноста ги
засводува сенчестите спојувања

Молчаливке, ги сретнав 
твоите усни
настојчиво поврзани.

Крикнуваат разделени ништожности
Запалениот вресок убива
Чади
запрениот зенит 
за навек

Беззвучно онемување

                Облик отаде, облик подалеку
живее.
Мостовите приоѓаат
                    Луната пламнува 
         Дождовното бегство запира

Низ премореното време
паѓа небото.

Бакнежот пренесува мудрост
на плочникот на страдањето.

Осамена свеченост во вино

Молчење 
што излудува 
жив оган од надвишената бура.

Во преморениот вител
прекршените траги пијат

Разбиени поздрави 
на избледените празнини
Осамена свеченост во вино
Заробен е 

Љерка Тот Наумова е роде-
на во Дарувар (Република Хрват-
ска) . Економски факултет и пост-
дипломски студии завршила во 
Скопје, магистер по економски 
науки . Член е на Друштвото на 
пи сателите на Македонија и на 
Друш твото на хрватските кни-
жевници . Пишува на македонски 
и на хрватски јазик . Долгогоди-
шен член е на Надзорниот одбор во Дирекцијата за култура и 
умет ност – Скопје и на Редакцискиот одбор на списанието Хрват-
ска ријеч . Застапена е во проектот на владата на Република Маке-
донија 130 томови на македонската книжевност во Современа 
ма кедонска поезија и во неколку антологии . Нејзините песни се 
пре ведувани на англиски, француски, италијански, романски, 
грчки, албански, турски и влашки јазик . била учесник на некол-
ку реномирани меѓународни книжевни манифестации . Автор е 
на збирките поезија: Шепот на љубовта, Далечини, Призвуци, 
Се рафимово око, Раскумено време, Допирна точка, Измирска па
те ка, Светлина очекувам, Вријеме које више није моје (Загреб, 
2005), Дождот ја носи вистината, Потиснуте паралеле (Загреб, 
2007), Između dvojbi (Решетари, 2010), Низ виежот на ветерот 
жи вее човекот .
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узреа зборот

бескрајниот видокруг
Протек на вино црвено го
обликува патот од брег до дно.

Бега мигновен молскот

Бега мигновен молскот
Призрак опожарува насмевки
исенчени со врели усни

Отвореното око на 
Афродита бдее
Молскот ја погодува
вистината на окото.

Вруток

Гневот се прочистува
Казнува магливи
каења.

Низ насмевка
ги нурнува
и

тие слегуваат
на дното 
од зовриениот вруток
без ослободено пулсирање.

Збогување земско

      „Никоја смрт не е засекогаш“ 
      Памела Мордекај – Јамајка

Огнот пие блудност
Неогреаните зраци
фрлаат
зајдисонце изгазено

Во устата на препознатиот сон
најдалечна ѕвезда се распорува 

Збогување земско
свлекува пригревка

Еден звук – широка тишина 
Опомена на Небото

Еден сведок нё обвинува
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ОСВРТ

1. Карабас-барабас се слатките бонбони на детството 
што Ана Багрјана ни ги нуди во нејзиниот роман-соната 
„Толку необична љубов“, преведен на македонски од укра-
ински, нејзиниот мајчин јазик, од Вера Чорниј Мешкова.

Зошто го започнувам навлегувањето во оваа „сосема 
необична книга“ за љубовта, за минатото? Таа ги отвора ша-
рените смотки на бонбончињата, меѓу кои има и чоколадни, 
за повторно да ги затвори. Ја проверува нивната содржина 
и ги остава да стојат за после, за некои идни наслади. Ова 
намерно одложување е со цел, кога веќе дошла до споменот, 
да го задржи на подолго време. Оваа проза, овој роман ја 
имаа таа цел. Тој сака да ги задржи спомените, сеќавањата од 
едно време, за некое друго време кое иде и за кое авторката 
не знае какво ќе биде, но барем она што го знае – да се знае.

Излеан во еден здив, за кој добив потврда и од самата 
авторка, го одразува времето од животот на годините кога 
навидум сите сме исти. Тоа го прави детството и годините 
на одлепувањето од него. Времето кога оние што полека, 
полека стануваат свесни за сопственото постоење, сакаат 
да избегаат од групата и да станат нешто друго. Нејзината 
хероина го има тој бунар во себе, да биде нешто посебно. Таа 
се договара со себе да „стане нешто посебно“. Така самата таа 
го одбира тоа и се прогласува да биде вештерка. Во таа нејзина 
определба ў помага нејзината моќ за опсервација, нејзината 
моќ за исцизелираност на нештата и дарбата тоа да го излее 
од садот на нејзиниот талент во „садот“ на оваа книга, на овој 
роман-соната. И оваа определба како поднаслов, формата 
на музичката соната е сосема приспособлива кон овој текст. 

Ана Багрјана сака да ги задржи сликите, сетилата, на-
станите, луѓето од едно време кое поминува и кое поминало, 
само физички, но не и мисловно. Времето е тоа кое поминало 
покрај нас, нё одминува и си оди во самото себе. Е нема, си 
вели Ана, јас ќе те уловам, ќе те претворам во збор, зборот во 
реченица и ќе те сместам во оваа книга, ќе бидеш роман. Јас 
ќе бидам твоја маѓепсница, твоја вештерка и со моите магии 
на зборот ќе останеш тука, меѓу овие корици од книгава. И 
навистина, тука се скоро невидливите звуци од движењата 
на мајката во кујната, кога сабајле се подготвува да оди на 
работа. Од меката, топла постела, ќерката ги фаќа овие не-
видливи хиероглифи на движењата, ги втопува во себе, да 
останат заедно со сё што нё следи, низ страниците на книгата. 

Се фаќам себе си како сакам да ги раскажувам овие 
и вакви фрагменти, сложени во еден фантастичен поврзан 
редослед. Фасцинира тоа извонредно чувство за редослед, за 
среденост. Сето тоа наталожено во нејзините млади години, 

за нејзиното не толку далечно детство, за не толку далечното 
нејзино созревање, за да го истури, што би рекла Марина 
Цветаева „како пороен дожд светлина“ врз нас. Сето тоа 
навидум толку лесно напишано што ненадејните пресврти 
во реченицата ја одредуваат констатацијата за таа леснотија, 
констатација што си ја кажуваме при одложувањето, при 
завршувањето на читањето – колку, всушност, лесното е 
многу тешко да се постигне.

Ова ја прави Ана Багрјана толку посебна, толку ком-
пактна, толку стилски воедначена, како кога совршена 
лизгачка ги изведува најтешките скокови во уметничкото 
лизгање, со задржување на мигот на летот во воздухот, со 
пируетите во кои телото се врти врз самиот врв на лизгал-
ката и си велиме, колку ова сосема, сосема тешко се прави 
да изгледа сосема, сосема лесно. Тоа го прават мајсторите. Во 
случјов, тоа го прават „вештерките“. Тоа го прави Ана во овој 
роман на еден „толку необичен начин“ што прави читајќи 
го, да го слушаме како што се доживува соната. 

2. „Толку необична љубов“ од Ана Багрјана е роман 
за детството, спомените од детството, првата младост, кога 
нејзината хероина навршува дваесет и пет години. Со тој 
роденден завршува и романот. Но во исто време, тој е ме-
тафора за животот што се гради во свеста на една личност, 
во личноста на Надијка, хероината на овој роман. Сосема на 
самиот почеток, таа од еден изместан ракурс го доживува 
своето доаѓање на свет како една грешка, бидејќи нејзините 
родители биле речиси сигурни, во нивната голема желба, 
дека новороденчето секако ќе биде машко. Вечната болест на 
родителите, првороденото да биде машко. Соочена со таа не-
миновност, Надијка го прифаќа името како шанса да создаде 
од себе нешто сосема друго од она што е, во околината во која 
живее. Таа сака да биде некој друг, да биде можеби и на некое 
друго место. Но бидејќи е таму каде што е и не е во можност 
нешто да смени, таа го гради светот на измислицата, светот 
на играта. Таа станува неочекуваната ќерка на Роже Кајоа, 
тој ненадминат мајстор од восхитот кон играта, како таква. 
Играта во составувањето на романот започнува, би се рекло, 
дури и за самата авторка, неочекувано во одредувањето на 
неговата структура. 

Така тој е поделен условно на три дела во кои има некои 
интересни подгрупи, кои помагаат да се „оправда“ играта. 
Играта се пика под плаштот на бесмислицата, при што и 
едното и другото се претопуваат во една хармонична сос-
тојба на живеење. 

Гордана Михаилова Бошнакоска

НЕАРХАИЧЕН ИЗГЛЕД НА ЖИВИОТ ДВОР
(Ана багрјана, Толку необична љубов, роман-соната, Матица македонска, Скопје, 2012 година)
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НеарХаиЧеН иЗГЛеД На ЖивиоТ Двор

Прифаќањето на „бесмислицата“ како оправдување 
за невиноста на детството ў нуди можност на авторката да 
соопштува секакви настани, притоа дури и најлудите, тие 
да станат сосема нормални бидејќи, нели, играта е во пра-
шање. А што е детството ако не игра или игри што самото 
ги создава, или тие самите му „идат“. 

На едно места Ана ќе рече: „Во душата посакав да му 
ѕирнам. Нешто важно таму да прочитам. Некоја вистина. 
За човечкиот живот. За својот живот. За...“ Следејќи ја оваа 
желба или, поточно, замисла, авторката како од некој само за 
неа познат агол се гледа себе, во сите фази на нејзиното со-
зревање, од преодот од детството кон најраната младост, кога 
се впива сё наоколу, како единствена сензација што треба да 
се следи. И тоа што преку љубовта се осознава, како што ја 
гради и свеста за самата љубов. Ова е исповед за љубовта, 
фатена или предадена во фазите на созревање на една лич-
ност. Сите вратоломии што може да се случат ў се случуваат 
на Надијка, но со едно изградено внатрешно чувство дека 
сето тоа е по внатрешна „директива“ на нејзината свест за 
самоизградување. „По светот далечен од сега вашата Надијка 
ќе талка, себе си вистинската стигнувајќи се...“ Во сите тие 
„стигнувања“ или нестигнувања, се наметнува помислата на 
уште една голема женска хероина во романот на Маргарет 
Мичел, „Однесено од виорот“ немирната Скарлет О’Хара. Таа 
ќе копнее по Ешли, при што пренебрегнувајќи го искреното 
и длабоко чувство на Ред Батлер, нејзиниот сопруг, кон неа. 
Кој ли ќе ја открие женината душа, ако не обидот на автор-
ката, во случајов Ана Багрјана, во нејзиниов роман-соната.

Надијка, хероината на романот, ги поминува неоче-
куваните фази и во љубовта, но и во нејзините откритија 
кон она што го поседува во себе, некаде сориено, што низ 
романот го открива со извонредна прецизност и осмисле-
ност. Најтворечкиот миг во овој роман е дека личноста на 
главната хероина некаде длабоко во себе сака да го открие 
светот, но и светот да ја открие неа. Смислата е во тоа што 
таа „произведува“ нешта што апсолутно ќе ја оделат од сите. 
Таа најпрво се самопрогласува за вештерка, па прави могили 
од каменчиња, кои потоа асфалтот на улицата ги покрива, 
прави ѓердани од семки од сливи, за себе и за другарките, таа 
ги обележува како племе кое само нејзе ў припаѓа и чијшто 
водач е таа. Таа ја сака Бетовеновата „Месечева соната“ што 
ја слуша на стариот грамофон. И по тоа е посебна, при што 
јасно ја оцртува својата определба кон музиката, и тоа не која 
било. Оди понатаму во откривањето на своите љубови кои 
се примерени кон нејзините години и нејзиното созревање, 
за да дојде до својата голема љубов, невозвратена, онаква 
каква што таа би очекувала дека треба да биде. За во еден миг 
својата љубов да ја поврзе со физичката болка, кога станува 
свесна за своето влијание врз мажите и во врските со нив. 
Таа се гледа себе во огледалото на сопствената свест. Го гради 
својот живот, како ѕидар. Оди во Киев, за потоа да ја заврши 
познатата Ликовна академија во Краков. Станува сликарка, 
на која многумина ў се одушевуваат. Го постига ли тоа што 
го сакала, во доволна мера, длабоко во себе се запрашува. 

Надијка го освојува светот, при што по големите настојувања 
на нејзините родители, таа ќе се врати кон местото на своето 
детство, колку да ја осознае метафората, дека и самиот живот 
е една голема болка.

Надијка не се предава, т.е. нашата авторка, Ана Ба-
грјана не се предава. Таа оди понатаму, бидејќи неодоливата 
младост е пред неа. 

Уште една неодоливост се наметнува речиси од првото 
исчитување, би се рекло од првата до последната страница 
на романот. Таа се состои во следното. Имено, првиот впе-
чаток е дека во конструкцијата на реченицата се наметнува 
чувството и прашањето да не би е тоа до преводот. Бидејќи 
излегува од рамките на замислата или, поточно, од теркот 
на реченицата за еден роман. Овде реченицата има еден 
посебен тек. Тоа е, всушност, следењето на една бесконечна 
песна во проза, што за едно вакво изразување логиката на 
реченицата на романот би ў се спротивставила на логиката 
на една голема поема, за созревањето и љубовта. Па, поради 
тоа, честопати се навраќаме кон првиот збор во реченица-
та, за да го поврземе со последниот, кој во теркот за роман 
сигурно дека би имал еден друг редослед.

Значи, не е до преводот, ами до намерата да се следи 
поетскиот тек, што е умешно сместен во рамките на романот. 

Така што целата оваа состојба ја наметнува конста-
тацијата дека ова е „толку необичен роман“ кој бара и еден 
сосема поинаков пристап во неговото исчитување, на оваа 
искрена и возбудлива исповед во која автобиографското се 
вплетува со замисленото, и обратно. Играта продолжува. 
Играта и нејзината моќ за бесконечност. 

Ана Багрјана (24 .03 .1981, 
Фастив, Киевска област, Укра-
ина) завршила Украински јазик 
и литература на Институтот за 
филологија на Киевскиот нацио-
нален универзитет Тарас Шев-
ченко . Работела како новинар на 
телевизија, радио и во печатот . 
Пишува поезија, проза, драми и 
преведува . Ги објавила поетските 
книги Соцветие од зборови, 2000, Сред виолетовите соништа, 
2002, Меѓу боговите и нас, 2005, Прошетка по јаже, 2008, Другите 
линии, 2009, Баење од љубов, 2011 и Ѓерѓеф на македонски, 2012 . 
Прозни книги: Етимологија на крвта (роман) 2008, Толку необ-
ична љубов (роман) 2010 и на македонски 2012 . По либрето на А . 
багрјана се изведени пиеси во Киев, Донецк и Чикаго . Наградена 
е со повеќе украински и меѓународни книжевни награди: Коро-
нација на зборот, Смолоскип, Сребрено перо (бугарија), Карусја 
Бек (Канада) и др . Нејзините дела се преведени на повеќе јазици . 
Член е на Националниот сојуз на писателите на Украина и на 
Друштвото на украинските писатели . 
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Made In Serbia

На плажите низ светот
се излежуваат безгрижни туристи
со срца, бубрези, црни дробови
и очи произведени во Србија
во втората половина на минатиот век
и демонтирани во Жолтата куќа
на неговиот крвав крај.

Срцата беспрекорно бијат,
бубрезите и дробовите ги прочистуваат течностите
низ своите бордо филтри,
а очите синеат и зеленеат
или црнеат, подмижуваат и намигнуваат,
ту околу себе гледаат ту кон ширта,
дали не ќе го видат восреснато телото,
главата и дупките во кои се родиле. 

Портрет на уметникот во староста

Уредно сложени слоеви интриги и индига,
свиткани околу валјакот на машината за пишување
како свитоци на римските пратеници.
Пречесто мисли за себе
како за вреќа преполна со грижи,
а за своите грижи како за глувци
што однатре го јадат. Со еден збор:
и за себе кога зборува – склон е кон интрига.

Ако заспие над масата, обично сонува слон
што го носи врз грбот, како цар, во златна седалка
и го ниша над понорот, над адот, но тој чита
весник, вешто ограден од падот, од Бога
и Божјиот поглед, од народот, од сё, како на јаве.

Над бирото, буден или сонлив, младичот 
ја дочекува зората, се протегнува и оди до прозорецот
и кога очите ќе свикнат на маглата, за миг
го набљудува со песји поглед Робинзон
на пустиот агол, кој го чека првиот автобус
и ги усреќува патниците со голите гениталии, 
како што и самиот, впрочем, прави со соголени метафори.

И што уште да се каже за Иван Прозен,
дека долго, уште од првите награди, самиот си ласка?
Што да се допише на залудно ставената хартија во машината?
Или само да ја угаснеме светилката под која полека

гасне видот и се клати старечката маска на сфингата
чија сенка светлината ја лепи на влажниот ѕид,
низ кој капат минутите, часовите?

Проглас

молам под итно
да се кандидираме за живот
на гласачките ливчиња да го напишеме своето име
на сет глас да ги објасниме квалитетите
на предизборните митинзи –
доволен е еден глас повеќе
и ќе живееме

да ги убедиме џелатите
дека платите им се прескромни
дека евтино се најмени во нашата смрт
наместо надгробен споменик себеси
да си подигнеме кредит и
ДА СЕ ОТКУПИМЕ!

Читајќи се себеси

Бог е религиозен. Верува во црна мисла,
која ја вртат чекреците на Тората, влечејќи ја од мене,
од влагата. Негово алтер его сум. Побожно
ми го изговара името, клечејќи пред огледалото
во кое е мојот лик, ме допира. Дали двајцата
постоиме? се прашува, не наоѓајќи за нас веќе
ни збор по весниците, за лебот и солта,
за килибарот и свилата, за знаменијата на земјата и небото,
ништо за крвта што тече од него во мене и обратно.

Рајко Лукач е роден во 1952 год ., во Меѓеѓи, кај босанска 
Дубица . Дипломирал српскохрватски јазик и југословенска кни-
жевност на Филолошкиот факултет во белград . Пишува поезија, 
проза, драми . Ги објавил стихозбирките Русокосата и патни-
кот, Спирални скали, Книга паленица, Одливки и силуети, Кои 
ги колнат деновите и ноќите, Граѓа за кивор, Реликвијар, Јона 
од фиока, Игра на двојници, Трпеза (сто избрани песни), Записи 
од подземниот премин; стихозбирките за деца Мачкина преѓа и 
Фалбаџија во копачки од седум милји; романите Тантелска школа, 
Летни санти, Божји угодници, Архивски гробници, Хроничар, а 
за млади Најлошиот прекар на светот и Фати го ветрот итн . 
Приредил Антологија раскази на српските писателки . Живее и 
работи во белград .
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О со каква гордост само, со каква надеж рече:
„Ние!“ и продолжи да моли, допирајќи го со челото,
со носот, студениот камен, со дланка на градите, 
а со другата од луѓето криејќи ја молитвениот плускавец.
Во екстаза, во кома, сонува дека со рикша ме влече
од храм до храм, накривнувајќи по светата патека,
по маките одејќи, проколнувајќи за и самиот
да си се помолам себеси. Се буди, вџасен
што не го препознав додека лежеше на плеќи
меѓу просјаците и што не му фрлив тогаш
париче со ликот свој – иконичка 
која со дланките би ја греел. О грев ли е да го будиш
оној кој те сонува, потоа на јаве да се остане
нем пред тебе, Боже, кој смерно ми се молиш?
Зошто ти треба прошка од слугата твој? Јас сум само Јов,
и кога ме казнува и кога ми се моли Бог.

Молитва во библиотеката

Нахрани ме со зборови, со одговори нахрани ме,
украси ме со бижутеријата на интерпункцијата,
со ѓердани од зборови накити ме, Оче.
И книгите од небесниот свод препиши ги
на градите, по телото, насекаде. На очите. 

Садот со зборови стави го на чесната трпеза
и на сите кажи им дека уживаме во пиењето и храната;

сакам да си личам на Христос,
со една книга да описменам
барем триста илјади челад
и да одам, како по вода, да шетам
задоволен по библиотеката.

Да се хранам со нејзините листови
и со ситниот плод на јазикот во нив скриен,
со бавен чекор да отстапувам пред молкот.
Зашто песните се јадат во од, и на глас
се голтаат зборовите од книгите
кои пред нас вековите
како волци ги раскинувале.

О нахрани ме, нахрани ме со зборови, рими,
украси ме со бижутеријата на интерпункцијата,
со ѓердани од зборови накити ме, Оче.

Групно патување со Мојсеј

Изведи нё, бар уште еднаш, Мојсеј,
од нашиот празен живот, како што ветрот
од свенатите тела душите ќе ни ги изведе
на вечна прошетка. Макар во огледало, во привид
изведи нё, зашто овде забораваме сё што ќе биде. 
Овде и себе, своето битие го заборавивме, и тебе
кој единствен го знаеш нашиот пат низ пустината
и како низ песочното сириште и брановите
да се пробијат масите на митинг. Нека Мисир биде
што подалеку, а ние да не задоцниме на изборите,
во говорите, во туѓите зборови да потонат ушите
што како на слон ни ги покриваат устата, очите.

Навреме изведи нё од молкот, како жените
нас од крчмите, и направи и ние да бидеме,
бар за миг, други и другаде. Турни ги нашите санти
здодевност, од чаурите извади нё, нежно,
од урнатините, како што од мајчината утроба
нё поведува раката на бабицата, или раката на гувернантата
низ градината, во времето изведи нё, во вечноста, пеш.
Симни нё од вртелешката, од подвижната врата ослободи нё,
мрзливи и тромави поведи нё во Јудеја, по твојата трага 
да влеземе, секој со својата идеја како тег во прегратката
носејќи ја. Спаси нё од суровите и тргни пред нас,
по брегот. Кога морето ќе се повлече, ќе го раздвои времето,
да преминеме од зборови на дела. И назад. Како песок
низ прстите. Низ снегот. На прагот од домот
што ќе го спржи удар на гром. 

Препев од српски јазик и белешка: 
Виолета Танчева-Златева
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Нури Пљаку

Крвта на каменот

Ветрот ги собра зад мене
Трагите на моите патештествија
Со нив крена
Една планина со одења.

Шумата станува карпа
А од срцето тече
Капка по капка
Машкиот труд.

Сега ме зафаќа
Крвта на каменот.

Врвките на чевлите

Јас ги плетам врвките на чевлите
Со песната на првите петли.

Месечината ме чека покрај сливата во дворот,
Двајцата да сме
Сопатници.

Замор

Трагите ми се враќаат 
Во патни празнини,
Исполнети со глад.

Мртвата светлина
Воскреснува
Во облаци од пепел.

Заморот ми станува
Адамово јаболко,
Заглавено в грло.

Господе!
Да не сум
Твоето недоразбирање!

Три патишта 

Три патишта ме држат распнат
На патот голем
Без пат.

Млечниот пат,
Патот на дождовите,
Патот на детството...

Млечниот пат
Ми стана прстен
Денот кога станав младоженец.

Патот на дождовите
Ми виси од моите клепки,
Преобразени во црни змии.

Патот на детството
Ми станува мајчина бовча,
Исполнета со мои чекори.

Кога бевме деца

Кога бевме деца
Сакавме да изградиме една голема куклина куќа
Со тули од воздух.

Секој ден трчавме врз нашите смеења
Да најдеме убави тули,
Тули јаки,

Нури Пљаку (10 .12 .1954) е 
сов ремен албански книжевник, 
фељ тонист, книжевен критичар, 
есе ист, истражувач и патописец . 
Ро ден во индустрискиот град 
Ма ри наз, недалеку од древниот 
град Фиер (Аполонија), во Алба-
нија . На Универзитетот во Елба-
сан ги завршил студиите на два факултета: јазик и книжевност 
и историја–географија . Работел како геолог во градот Патос . 
Жи вее, работи и твори во градот Фиер; актуелен директор на 
Ис то рискиот музеј во градот Фиер . Ги објавил стихозбирките 
Из гу бено поколение (1999), Птичји пречки (1999), Дабова болка 
(2000), Сина бура (2004), Околувратник од слана, лирска поезија 
(2008); поемите за деца Кралски коњи (2003); книгата есеи Град 
без статуи (2004), книгата критики и книжевни истражувања 
Из гу бена меморија (2010) . Месечева солза е избор од неговата 
поезија објавен на романски јазик .
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крвТа На камеНоТ

Но сите тие беа невидливи
Како кралската облека од сказните.

И ние се заморувавме
Трчајќи низ соништата
Додека заморот не ни стануваше пот
И потта ни се чинеше кашлица
А од кашлицата
Плукавме бедотија.

Еден ден 
Се видовме себеси дека сме станале
Возрасни кукли
Без детство.

Младата вдовица

Сега ги кубе косите
И во нива ги сади.

Земјата станува леб,
Измесен
Со нејзините солзи.

Каменот иден

Ми зборуваат камењата
Со впишани брчки
Од бакнежот на водите.

Под нив
Течат сивите бои
Без никакви разбирања.

И јас сум еден иден камен 
Кој чека
Некаде да се стркала.

Не заматувај ги водите, о Господе,
Водите кои ќе течат врз мене
Со гревовите на другите.

Убиените маслинки

Денес ќе станам црква!

Место свеќите
Внатре во мене ќе ги изгорам
Убиените маслинови гранки.

Неделата ќе стане був
И ќе пее
Над стеблата останати на коријата.

Патот на свеќите

Татнежот на оружјата
Тука вдлабнал
Азбука на омразата

Минувачите
Доаѓат и бегаат,
Втопени во спомени.

Само мајките се појавуваат
На црните петоци
Да палат свеќи.
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Ах! Црните петоци,
Овие гаврани
На мојата земја!

Дрвјата се ненаспани

Јас ги читам раззеленетите шепотења на дрвјата,
Испишани со жолтата азбука на есента,
Врз разбрануваните образи на воздухот.

Венците им се претвораат во амфори
А во внатрешноста одекнува
Величествената химна на воскреснувањето.

О луѓе!
Самата природа го пее
Заборавот на смртта врз земјите.

Година ’97

Се раскараа годишните времиња
Штотуку излегоа мртвите
Исплашени над гробовите.

На усните на неволјата
Како крв истече
Една нишка гром.

Доаѓа мојот татко
Да запали од неа
Едно луле воздишка...

Оган на заветот

Доаѓаат двете старици од племето
Со мартовска магла, исчезнати над главите.
Одзади влечат ползечки плач 
Измешан со крикови, измешан со солзи.

Доаѓаат кај огништето исполнето со пепел,
Оладено во годините од оддалечените синови,
Ги вадат очите со нокти како гавраните
И ги фрлаат таму над згаснатата пепел.

Во мајчините зеници се распалува оган,
Огништето се полни со оган на заветот,
И бегаат стариците од каде што дојдоа
Под мартовската магла која молчејќи ги топи.

Камењата

Еден камен на патот
Ми зборува,
Еден човек-камен
Ме убива.
Еден цел живот
Камен над камен,
Изгорен
Жар сторен.
 
Едно парченце камен,
Секој од нас,
Постела од букви
Врз земја.

Убавите бегства

Катадневно од себе делови ми бегаат.
Два ангели бели доаѓаат и ми ги земаат,
Молкум доаѓаат и молкум си заминуваат,
Како да носат врз себе еден убиен Христос.

Камењата на мојата татковина

Мажите од мојата земја во епрувети растат лавор.
Планинските камења од корења ги корнат
Да ги врежат нивните лица.

Статуите на хероите
Малку по малку се раздробуваат
Од омразата на божествата.

Дојде време кога статуите 
Се убиваат од живите.

Дојде време кога живите
Се убиваат за статуите.

Убиството на славеите

Еден крик на јастреб
Одекна некаде
Во мугрите на пердувите
На убиените славеи.

Песните плачеа внатре во мене!

Препев од албански на македонски јазик и белешка: 
Мустафа Спахиу и Блерим И. Синани
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1. Како сценарист на филмовите „Време на летала“ 
и „Заминување од Пасквелија“ покажавте афинитет и 
умешност за екранизација на двајца од најголемите ма-
кедонски мајстори на расказот – Димитар Солев и Живко 
Чинго. Што ве мотивираше да се зафатите со сценарис-
тичко транспонирање на нивните раскази како филмски 
облик?

l Тоа се две сосема различни писма. Она што им е за-
едничко е умешноста на создавање на атмосфера која се ткае 
во расказите. Едноставни, кратки описи на ликовите. Кратки 
и реалистични дијалози. Зачеток на трагични судбини во 
неочекуван миг. Драматичност која се насетува. Трагични 
приказни збиени во мала форма. 

2. Клучни раскази според кои е правено сценариото 
за „Време на летала“ се: „Слово за Игора“, „Време на дож-
далците“, „Морнарска отпуска“, „Првата зима на слобо-
дата“ и „Мирисот на расечена лубеница“, а користени се 
лајтмотиви и реплики и од некои други раскази на Солев. 
Како успеавте да формирате сценаристичка целина од тоа?

l Најпрвин ги бирам ликовите кои можат да ја носат 
приказната. Потоа, врз основа на вкупниот впечаток добиен 
по повеќе читања на расказите, ја создавам својата приказна 
во која ги сместувам ликовите. Приказната ја плетам око-
лу главните ликови, нивните карактери, желби, намери. Го 
наоѓам предметот околу кој се води судирот. Во „Време на 
летала“ основниот судир е помеѓу главните јунаци за прес-
тиж на две маала. Но, исто така, се води судир на Митруш со 
неговите родители околу неговата намера да студира сликар-
ство. Над нив се надвиснува стравот од војна која најпосле 
доаѓа и која ја прекинува идиличната слика на детството и 
првата љубов. Во расказите особено ги барам сликите кои 
зборуваат сами по себе. Понекогаш една реченица во рас-
казот инспирира цела сцена. 

3. Главни раскази според кои е правено сценариото 
за „Заминување од Пасквелија“ се: „Орден“, „Борба про-
тив пожарите“, „Гробишта во полето“, „Празничен ден“, 
„Љубовта на задружниот коњушар“ и „Најубавиот ден на 
Зурло“, а користени се, исто така, лајтмотиви и реплики и 
од некои други раскази на Чинго. На кој начин успеавте да 
формирате сценаристичка целина од тоа?

l Основната тема на сценариото е содржана во неговиот 
наслов. Расказите на Чинго долго време ме предизвикуваа 

да направам сценарио од нив. Уште како студент се обидов 
да го драматизирам расказот „Одродени“, во кој тогаш го 
решавав проблемот на истовременост на реалното дејство и 
нарацијата. Тој расказ и тој проблем сё уште ме обземаат. Во 
„Заминување од Пасквелија“ трагав по тема што се наоѓа во 
расказите на Чинго за која би можел да кажам дека е и моја 
тема. Тоа е секогаш истиот мој драматуршки проблем, како да 
ја најдам својата драмска/филмска форма во друга книжевна 
форма. При секое читање на книжевно дело, без разлика за 
кој автор се работи, веднаш размислувам во слики и се стре-
мам да ја срушам таа книжевна форма и да ја претворам во 
драмско/филмско дејство. Во „Заминување од Пасквелија“ 
темата на заминувања ја варирам неколкупати: заминувања 
поради несреќна љубов, заминувања поради власт, замину-
вања поради зачувување на семејството, заминувања поради 
одбрана на сопствените убедувања и слобода, заминување 
како раскинување со дел од својот живот, заминувања како 
бегство, но и како истрајност во сопственото верување. Сце-
нариото е рондо од заминувања. Втора тема е останувањето 
на раскажувачот. Останувањето на раскажувачот е негово 
свесно останување во својот грев, предавството на својата 
прва љубов, грев кој го сознал, кој го признал и за кој сведочи 
токму со своето останување. Неговото заминување е замину-
вање во себе. Негова казна е да се сеќава. Тој поаѓа со мисла да 
замине, никогаш да не се врати, но секогаш се враќа притиснат 
од својот грев. Окован е од сопствениот грев. Тој е осуден да 
остане и да се сеќава на заминувањето на својата љубов, но и 
да биде сведок на многуте заминувања, постепеното опусто-
шување на Пасквелија. Неговиот живот згаснува во сеќавања. 

4. Двата филма се правени со временска дистанца од 
10 години (првиот имал премиера во 1982, а вториот во 
1992). Дали и како тој период е важен за модернистичката 
кратка проза на Солев и на Чинго и колку тој беше исто 
така „модернистички“ податлив и за Вас, како сценарист, 
со оглед на тоа што создадовте два нови автохтони света 
кои почиваат врз постулатите на модерната сценаристичка 
драматургија?

l И Солев и Чинго спаѓаат во македонската модерна 
книжевност. Но тоа е и време на модерната филмска мисла 
и трагање по нови форми на филмското раскажување. Јас 
поаѓав од новиот филмски бран во светот, но и од стреме-
жите во тогашниот југословенски филм. Во почетоците на 
телевизиското драмско мислење, можностите на електрон-

Горан Тренчовски и Русомир Богдановски 

ПОТРАГА ПО ПРИКАЗНИ
РАСКАЗИТЕ НА СОЛЕВ И ЧИНГО НИЗ СЦЕНАРИСТИЧКA ПРИЗМА 
(Беседење по повод 10 години од смртта на Димитар Солев и 20 години од ТВфилмот 
„Заминување од Пасквелија“ според расказите на Живко Чинго)
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ската техника ја ограничуваа драмската форма на камерен 
простор и блиски планови. Сметав дека визуелниот јазик 
е мошне значаен и за телевизијата, така што се залагав за 
филмско снимање кое овозможуваше поголема слобода во 
раскажувањето. Моето прво сценарио, „Добра долина“ во 
режија на Стево Црвенковски, беше инспирирано од рома-
нот на Мето Фотев, „Големите скитачи“. Тоа беше и мој прв 
сценаристички предизвик за адаптирање на еден роман во 
сценарио. Фотев е сё уште еден од моите омилени автори 
чии дела ме инспирираат при секое читање. Тоа сценарио 
го доби својот филмски јазик токму преку режисерското 
остварување на Црвенковски, кому ова му беше дипломски 
филм. Со можностите на телевизиската, електронска техни-
ка, во тоа време, тоа сценарио не би можело да се оствари. 
Режијата на Стево му ја даде вистинската визуелна форма 
на тоа сценарио.

5. Може да констатираме дека почетокот на осумде-
сеттите и почетокот на деведесеттите години од минатиот 
век се одликуваат со распад на некои општествени системи 
и вредности. Во првиот случај завршува Титовата ера, а во 

вториот ерата на Југославија. Колку и каде во вашите две 
сценарија ги опсервирате и ги елаборирате тие тогашни 
вистинити, а сега веќе утописки светови? И, секако, која е 
релацијата со тогашното актуелно реално време и времето 
опишано во расказите на Солев и на Чинго?

l „Време на летала“ е време на среќно детство, без-
грижно растење, премин од детство во младост, возвишенос-
та на првата љубов, идеалите во барање на себе и својот пат, 
а сето тоа ќе биде насилно прекинато со војна. Приказната 
се случува непосредно пред почетокот на распаѓањето на 
Кралска Југославија и завршува со нацистичките бомбарди-
рања. Можеби тоа е идејата која се врзува за подоцнежните 
случувања и војните во социјалистичката Југославија, кои 
исто така насилно прекинаа многу детства, многу младости, 
верувања и соништа. „Заминување од Пасквелија“ е секако 
и одглас од веќе пројавените заминувања, раскини со едно 
време и појавување на друго, во кое останува истата поента 
– сеќавањето како казна за сторените гревови. 

6. Кои се врските и сличностите на прозните и фил-
мските светови меѓу Солев и Чинго?

l Она што нив ги прави „филмски“ податни се нивни-
те слики и емоционалните набои во ликовите. Многу нешта 
мора да се читаат и да се пронаоѓаат меѓу редови. Книжев-
ните автори го бараат својот филмски автор. Сценаристите 
ги бараат своите книжевни автори за да го извадат од нив 
можниот а скриен филм.

7. Покрај црнопоетичниот хумор, благата иронија 
кон власта, апокалиптичните мотиви, односот топло-лад-
но (пожар-зима), генерацискиот аманет и така натаму, кои 
се другите карактеристики на кинестетичниот свет на Со-
лев и на Чинго, кој вие успеавте да го препознаете како 
мошне драматичен и сликовит?

l И двајцата автори се мајстори на опишување на 
ним својствениот микросвет – Солев на градскиот,Чинго 
на селскиот. Солев е сликар на Скопје. Поточно, на своето 
Скопје. Бев опседнат од неговите реалистични слики на еден 
заминат свет, на ликови можни само во скопските маала, 
обични луѓе, маалски херои со тивка драматичност. Чув-
ствував дека Чинго ја измислил Пасквелија, ја создал, за да 
може во неа да ги смести ликовите чија драма е можна само 
во тој заокружен свет. За да ги прикажеме тие книжевни 
авторски светови како филмско-авторски наши, моравме 
да го „бараме“ Скопје на разни локации вон од Скопје, во 
Тетово, Велес, Матка... Пасквелија ја пронајдовме во пејзажи-
те и просторите на Преспа. Преспа ја одбравме и затоа што 
знаевме дека дава најубава природна светлина за филмската 
Пасквелија, поучени од неколку претходни проекти кои ги 
снимавме таму – тоа беа ТВ-филмот „Како се сакаа Пертеф и 
Леонида“ по сценарио на Р. Богдановски, режија Зоран Мла-
деновиќ, помошници по режија Стево Црвенковски и Иван 
Митевски, снимател Драги Таневски; како и документарниот 
филм „Глас“ по сценарио на Мето Поповски, во режија на 
И. Митевски, со снимател Димитар Владички). Драмата се 
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одвива во ликовите, но драмата е посилна кога ликовите и 
просторот дејствуваат како единствена визуелна целина. Тоа 
го постигнувавме така што уште од идејата за сценариото, 
јас, режисерот и снимателот, го баравме можниот простор 
за снимање. Просторот особено го надградувавме по првата 
верзија на сценариото и многу пронајдени простори влијаеја 
во последната верзија. Не само сцените, понекогаш и дијало-
зите ги приспособував на пронајдениот простор. Целта ни 
беше цел просторот да носи дел од драматичноста што се 
наоѓа во сцените. Особено сакав да ја судрам идиличноста 
на пејзажот со драмата во ликовите.

8. Секако дека пресудна одредница за филмското за-
окружување биле кинестетичноста и филмичноста која 
ја содржат одбраните раскази на Солев и на Чинго. Што 
мисли Русомир Богдановски за кинестетичните раскази 
на Солев и на Чинго? Одговорете ми од визура на писател, 
гледач, синеаст...

l Кога пишувам сценарио според книжевно дело, ис-
товремено мислам и од гледната точка на писател, гледач и 
синеаст затоа што тоа се три различни визури кои морам да 
ги обединам. Првото читање е на читачот. Уживам да читам. 
Не можам да земам книга в рака а да не почнам да ја читам. 
Второто читање е читање на гледач. Што е тоа што би сакал 
да го видам како филм? Третото читање е читањето на сине-
астот. Каков филм пронаоѓам во делото? Потоа сценаристот 
започнува да гради своја структура. Тоа е немилосрдно и 
страсно барање на структурата. Технички гледано, книжев-
ното дело е толку распарчено, исчкртано, исечено, што по-
прво изгледа дека тоа го прави некој што го мрази отколку 
некој што многу го сака. Многу читања се испреплетуваат. 
Дури и читање на актер, кој ја бара својата улога во навидум 
небитни детали. Секој синеаст може да види филм во некое 
книжевно дело, но секој не може и да го оствари. Затоа и се 
можни многуте верзии на едно книжевно дело. И секогаш 
тоа се различни синеастички гледни точки. Книжевното дело 
никогаш не губи. Тоа е остварено во својата форма. Останува 
синеастот да се оствари во својата филмска форма.

9. Врз кои принципи ги создававте сценаријата за 
овие два филма и во колкава мера учествувавте во пишу-
вањето на книгите на снимање на режисерот Иван Ми-
тевски - Копола?

l Најважно и најтешко беше да создадам приказна. 
Приказната ги обединува сите чувства што ги носев при 
читањето на расказите. Приказната е, всушност, моето дра-
матуршко решение. Книжевното дело што го адаптирам 
треба да дејствува како да е сосем оригинална нарација. Во 
една прилика, при поделба на улогите, Илија Милчин, кој ја 
доби улогата на стариот Аргиле, истовремено и наратор во 
филмот, ми рече: „Јас го исчитав целиот Чинго и никаде кај 
него не најдов ваква приказна како што е во твоето сценарио. 
Не е Чинго, но е и Чинго“. Се насмеав и му одговорив дека 
тоа и ми била целта. Тоа ми беше целта и во „Време на лета-
ла“ – да не е Солев, но и да е Солев. Вистинска адаптација на 

книжево дело е кога сценариото ќе изгледа како оригинална 
приказна. Од Солев и од Чинго зедов повеќе раскази кои ги 
третирав како материјал за нова приказна. Да се биде верен 
на книжевното дело значи дека претходно си го изневерил. 
Сценариото е производ на тоа неверство кон книжевно-
то дело. Сценариото е мој авторски пристап кон делото на 
друг автор. Дел од тој авторски пристап е и соработката во 
книгата на снимање, но и понатаму, во текот на снимањето.

10. Како ги развивавте и пишувавте дијалозите, како 
ја градевте физиономијата на ликовите?

l Понекогаш, ако постоеја, и ако беа кратки, драматич-
ни, ги преземав и од расказите. И тука го употребував истиот 
принцип, да биде блиску до репликата на книжевниот лик, но 
и да биде моја. Во „Заминување од Пасквелија“ дури и не им 
дозволував на актерите да ги преправаат репликите по свое. 
Сакав да говорат со реплики кои во себе ја носеа и драма-
тичноста што ја имаа и кај Чинго. Понекогаш додавав свои 
ликови, блиски или кои потсетуваа на ликови од расказите, 
каков што е стариот сликар во „Време на летала“, кој го пра-
вев според впечатоците од разговорите за сликарството со 
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мојот пријател, уметникот Владимир Георгиевски. Впрочем, 
и цртежите на Митруш (Данчо Чеврески) и дел од сликите 
на Сликарот (Светолик Никачевиќ) беа на Георгиевски.

11. Колку внимание посветувавте на филмските опи-
си на сцените и секвенците (сценаристичките напатствија) 
и колку материјал за тоа црпевте од расказите?

l Описите на дејството честопати ги приспособував 
на конкретните простори кои ги избиравме и кои ја добиваа 
својата конечна верзија во книгата на снимање. Описите на 
пејзажите или разни објекти беа скоро секогаш описи на 
вистинските места. 

12. Од денешен аспект, дали сте свесен дека врз база 
на кратките раскази на Солев и на Чинго откривте еден 
оригинален микросвет кој со својата универзална димен-
зија кореспондира мошне успешно и сега, на повеќе места 
и на разни јазици (ако се преведат и се титлуваат филм-
ските дијалози)?

l Сценарио се прави за да се направи филм што ќе 
може да го гледаат и оние што не знаат ништо за вас. Ако 
туѓиот гледач го прифати филмот, тоа значи дека филмот 
поседува универзална приказна што сите ја разбираат. И 
не само приказната, туку и уметноста на филмскиот јазик.

13. Каква беше, всушност, соработката со Митевски, 
за двата филма засебно, со оглед на фактот дека заедно 
образувавте еден мошне интересен сценаристичко-режи-
серски тандем во Македонија и пошироко?

l Понекогаш имавме жестоки расправии. Расправиите 
ги смирувавме со решенија за кои најпосле ќе признаевме 
дека се добри. Но една грешка му ја помнам и денес, кога во 
„Заминување од Пасквелија“, во сцената кога децата качени 
на јаболкница ја гледаат колата во која се наоѓа нивната 
премажена мајка, ја поставил камерата на сосем спротивна 
страна од договореното, односно, секогаш кога тоа е можно, 
во втор план да се гледа езерото. Во сите други сцени тоа 
правило беше испочитувано. Инаку, бевме многу отворени 
за меѓусебни идеи, ја прифаќавме дури и секоја добра идеја 
од снимателите (Владички, Јаневски) или од актерите. Што се 
однесува до актерите, внесував во ликот што го толкуваат и 
нешто што е нивно, нешто што најмногу им одговара, било 
тоа да е реплика, гест, чувство... 

14. Под какви авторски и филмски влијанија ги креи-
равте сценаријата на „Време на летала“ и „Заминување од 
Пасквелија“? Американската и европската филмска модер-
на линија? Џон Форд, француските неореалисти? И кои 
други влијанија се значајни за Вас како сценарист на овие 
две големи дела во македонската сценаристика?

l Во самите почетоци, уште од студирањето, имав за 
цимери двајца изразити филмаџии, Томислав Готовац и Гојко 
Шкариќ. Шкариќ беше и асистент на двата филма на Цр-
венковски, „Добра долина“ и „Нели ти реков“. На студии се 
запознав и со Стево Црвенковски, кој важеше за многу мол-
чалив човек. Освен кога ќе почнеше да зборува за филмот. 

Воодушеван од некој филм, знаеше да каже: „После ова не 
треба ништо да се снима“. Дружењето со нив тројцата значе-
ше дека, освен за филм, скоро за ништо друго не се зборува. И 
за ништо друго не се сонува. Со филм се успивав, со филм се 
будев. Ў бев верен на Талија, но се заљубив во филмот. Фил-
мскиот јазик го учев во кинотека, во која постепено почнав 
да одам повеќе отколку во театар. Сакал-нејќел, слушајќи ги 
секојдневните монолози на Том Готовац за разни филмови, 
а и на другите двајца, почнав нешто да и разбирам. Кој умее 
да слуша, нешто и ќе научи. Гледајќи го Џон Форд, учев за 
карактерот на просторот и за деталите во карактеризацијата 
на ликовите. За употреба на песни во филмска приказна. Сце-
ни со пеење искористив во „Пертеф и Леонида“ и во „Златни 
години“. Филмскиот занает се учи така што филмовите што 
ги гледаш ќе ја ископаат од тебе склоноста за филм, па ќе 
тргнеш по тој пат не знаејќи до каде ќе стигнеш. 

15. Кои се, всушност, моделот и клучот на адапти-
рањето што вие ги практикувавте при екранизирањето на 
наведените два корпуса раскази од Солев и Чинго, ако се 
земе предвид дека досега сте единствениот успешен мајс-
тор во Македонија кој умее од книга раскази да генерира 
автохтон филмски јазик?

l Немам одреден модел, го следам инстинктот за пра-
вење приказни. Занаетот го употребувам ако не е во спро-
тивност со инстинктот.

16. Очигледно е дека за вас е исклучителен предиз-
викот да се преточи едно прозно дело во филмски медиум. 
Дали сметате дека со тоа се прави и една интермедијална 
валоризација на фикцијата која ја потпишуваат две еми-
нентни пера (Солев и Чинго), но едновремено се создава 
сосем ново руво со самосвојни законитости и нов кни-
жевен вид – сценарио, нешто што е новитет во нашата 
современа уметност и книжевност?

l Поголемиот дел од филмската продукција во светот 
се потпира врз адаптации на книжевни дела. И не само по-
ради нивната популарност кај читателите. Тоа е потрага по 
приказни. Според Аристотел, приказната е душа на драмата. 
Аристотел од театар се преселил во филмот. Приказната е 
душа на филмот. Добрата приказна е секогаш примамлива 
за адаптација. Причината што еден продуцент, режисер или 
актер го одбираат книжевното дело за да го филмуваат е во 
пронаоѓањето на приказна која овозможува филмско дело. Во 
жаргонот на филмаџиите, би рекле „гледам филм во романот“. 
Книжевната вредност на романот не е секогаш пресудна за 
одлуката нешто да се филмува. Постојат извонредни филмови 
кои се направени според слаби книжевни дела. Сценариото 
нема книжевни вредности. Сценариото е дел од филмскиот 
занает. Но може да се гледа на него и како на книжевна форма, 
зависно од тоа како е објавено. Објавувањето на сценарија не 
ја следи секогаш формата во која се напишани. Љубителите 
на филм секако сакаат да читаат сценарија. Филмскиот јазик, 
филмската уметност се учи по школи и на факултети, од разни 
аспекти. Но останува вистината дека филмот најдобро се учи 
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од гледање во киносала. Како што постојат книжевни дела 
според кои се направени филмови, така постојат и филмови 
кои се преточени во книжевно дело. Формите слободно се 
преточуваат една во друга. Мојот пристап е дека адаптацијата 
на книжевно дело во сценарио и од сценарио во филм е игра 
со форми. Метаморфоза на форми во која секоја фаза има 
своја убавина. Сценариото е напишан, но не и остварен филм. 
Филм е она што ќе го гледаме на платно. Или на екран. Филм 
се прави и со белешки во џебот и со идеи кои се разработуваат 
при снимањето. 

17. Како поборник и застапник на квалитетната и 
инвентивна проза кај нас и во балканската и европската 
книжевност воопшто, кои други зафати на адаптација/
екранизација сте ги имале во вашето долгогодишно сце-
наристичко искуство?

l Првото сценарио „Добра долина“ беше инспирирано 
од романот „Големите скитачи“ на Фотев, кое го напишав нека-
де 1972 година и тоа беше снимено од ТВ Скопје, во режија на 
Стево Црвенковски, негов прв филм во кој го покажа своето 
оригинално филмско писмо. Извонредно владееше со долги 
кадри. Тој роман ме воведе во светот на Фотев. Веднаш го 
прочитав и романот „Селани и војници“, а потоа редум и сите 
други како што се појавуваа. Тие романи се голема и необична 
сага за едно македонско село на тромеѓата од Преспа. Секоја 
нормална кинематографија или телевизија би се зафатила со 
филмување на ваква длабока приказна. Правејќи ја „Добра 
долина“, се послужив и со некои слики што ги пронајдов во 
„Селани и војници“. Склопив современа приказна која започ-
нува со враќање на еден старец кој, по долги години, едно утро 
се враќа во своето село и гледајќи го од ридот, се самоубива. 
Телото го пронаоѓаат селаните и започнува црнохуморна при-
казна за самоубиениот, не знаат каде да го однесат, има ли 
некој жив од неговите, го носат низ селото, го бараат попот, 
додека паралелно тече приказната на главниот јунак кој сака 
да замине од селото. Тоа беше истата постапка која и подоцна 
ја употребував, да создадам своја приказна од сликите што ги 
добивав од романот, да не е Фотев, но и да е Фотев. Тоа беше 
епската нарација во која повремено избиваа драматични вр-
вови. Секако, романот нуди и други можности, но јас тогаш 
склопив таква приказна, која Фотев ми ја одобри. Филмски 
гледано, бев и под влијание на „Неволите со Хари“ од Хичкок 
и кога видов дека имам пред себе можност за наша приказна 
со црн хумор, не можев да му одолеам на тој предизвик. Но 
не можевме да го снимаме во колор, во тоа време, иако беше 
мислен во колор. Ќе беа во извонреден контраст боите на 
есента со приказната за мртовецот кој никако да биде зако-
пан. Во сценариото се преплетуваат два мотива, враќање на 
старец и заминување на младич, и двата мотива обременети 
од бесмисленоста на сопствените судбини. Амбивалентност 
на чувствата, да се остане или да се замине. Филмот беше 
продаден и прикажан на телевизија во Унгарија.

Второ сценарио што го работев по проза беше „Учи-
телот“ според „Автобиографијата“ на Григор Прличев. Од 

таму, како најдраматичен и суштествен, го одбрав делот за 
судирот на Прличев со грчкиот владика Мелетиј и неговите 
страдања предизвикани од тој судир. Секако, при работата 
на сценариото трагав и по други извори и документи. Фил-
мот го режираше Васко Ќортошев, со извонредна визуелна 
реконструкција на времето. Филмот имаше забележителен 
успех на ЈРТ, а јас добив Гран при за сценарио на телевизис-
киот фестивал во Порторож. Со прозата на Луан Старова 
имав и режисерско крштевање. Овој пат помошник по ре-
жија ми беше Иван Митевски, кому јас му бев помошник 
во „Заминување од Пасквелија“. Токму изразито книжевната 
форма на „Татковите книги“ од Луан Старова, во кој формата 
наполно ја остварила својата содржина, ме поттикна да се 
обидам да претворам во филмска приказна проза која е 
тешко преводлива на филмски јазик. Тоа беше телевизиска 
адаптација која се направи во момент кога скоро сето до-
машно играно телевизиско творештво беше замрено. Сега е 
целосно замрено. Дружењето со актерот и продуцент Бајруш 
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Мјаку ме охрабри дека ќе собереме добра екипа. И одбравме 
добри актери. Направивме искрено дело. Ми се чини дека тоа 
е прв телевизиски игран филм на албански јазик кај нас. Но 
искуството со тој проект, надвор од екипата, ми покажа дека 
мултикултуралниот живот кај нас изгледа како гротескен 
одраз во криво огледало. Се плашам дека сликата во криво 
огледало е наш вистински одраз.

18. Што би им порачале на научниците кои за пред-
мет го имаат истражувањето на интермедијалните односи 
помеѓу филмот и книжевноста? 

l Извонредна тема која бара познавање и на филмот и 
на книжевноста. Филмот се проучува со гледање, гледање и 
гледање, а книжевноста со читање, читање и читање. Теорет-
ските анализи и заклучоци се наоѓаат некаде помеѓу тие две 
активности. На секој теоретичар му препорачувам при првото 
читање и првото гледање да бидат како Адам и Ева во рајот 
пред да го загризаат јаболкото. Невиноста што ќе ја зачуваат 
во себе од првото читање и гледање ќе им помогне да истра-
ат во своите проучувања. Фауст со мака доаѓа до решение и 
преведува: „Во почетокот беше д е л о“. Д е л о т о  е почетокот 
на секое истражување. Ѓаволот е во теориите. 

19. Дали според вас прозата е секогаш непресушен 
извор на превреднување на некои понекогаш подзабора-
вени, понекогаш непрепознаени, но моќни кинематички 
светови?

l Не постои заборавена приказна. Постојат само при-
казни кои сё уште не сте ги слушнале. И филмови што чекаат 
да бидат направени. 

20. Какви беа вашите контакти со Солев и Чинго до-
дека сте ги пишувале сценаријата и додека се снимаа фил-
мовите според нивните раскази? Кои беа нивните ставови, 
коментари, лични разговори со вас?

l Имав целосна слобода, и од Чинго и од Солев, тво-
речки однос како автор со автор. Никогаш не се мешале во 
мојата работа, ниту ја попречувале. Чинго дури и ми рече, 
кога дојде во Телевизија Скопје да разговараме за мојата 
намера: „Ги имаш сите мои поддршки. Како мислиш, така 
прави“. Пријателски, се дружев со Солев, и притоа многу 
зборувавме и за филмската уметност, која добро ја позна-
ваше. Тој за мене велеше дека треба да пишувам и проза, 
јас за него дека треба и да сними филм. Мислам дека тој би 
направил добар филм, да можеше да го остави перото. Имав 
полно разбирање и со другите писатели според чија проза 
работев сценарија, како што се Мето Фотев и Луан Старова. 

21. Што посебно би им порачале во таа смисла на 
новите генерации сценаристи, режисери и идни едукатори?

l Да гледаат филмови. Да пишуваат. Да снимаат. Со 
тоа и ќе едуцираат.

(7 јануари–3 април 2013)

Сценаристот РУСОМИР бОГДАНОВСКИ и режисерот ИВАН МИТЕВСКИ
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