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УВОДНИК
Братислав Ташковски

Поетот И политиката
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Годинешнава тема на Симпозиумот трeбаше да предизвика
големо внимание и ги отвори подзатворените двери, зад кои во
чудни вредносни пластови е распослана македонската поетска приказна, испеана и раскажана или потисната од семоќната политика.
Тезите за овој Симпозиум ги разбрав како покана за разговор. Не
сакав тоа да биде дебата со идеолошка предиспозиција, но да не
биде и естрадна дневнополитичка картичка која треба да биде
пратена до јавноста, дека ете, по толку време, поетите и учесниците
на СВП разговарале за политиката и поезијата.
Оваа проблематика во Република Македонија, од нејзиното
осамостојување до денес, никогаш не била премногу институционално отворана. Се зборуваше полујавно или се пишуваше
во ракавици, со објаснување дека вистинската поезија не треба
да се занимава со таа бајата работа. Овој типично македонски
пуританизам, кој по секоја цена ги елиминираше црнилата од
минатото и форсираше сомнителен естетизам, остави големи
празнини во оформувањето на новите вредносни системи, посебно кај помладата книжевна генерација.
Јас, како новинар, без лажна скромност, можам да кажам дека
досега имам најмногу пишувано и дебатирано за ова табу. Имам
објавено многу текстови за дестигматизација на одредени автори
и состојби и имам направено десетици интервјуа со македонските
поети и писатели. Секогаш, задолжително, на моите соговорници
им го поставував прашањето за актуелната состојба во нашата
книжевност, низ призмата на минатото, за вредносните системи, за
превреднувањето и за злоупотребата на политиката во книжевното
етеблирање и поединечната творечко-општествена верификација
на одредени автори. Резултатот од тие повици за демистификација
и дестигматизација беше поразителен. Одговорите беа во ракавици, бидејќи македонските писатели не сакаат да зборуваат за тоа.
Мојата интенција, да предизвикам одговори, ми донесе многу
непријатни мигови и бев излепен со најразлични етикети. Само
затоа што јавно кажував и пишував за тој македонски книжевен
Левијатан, за тоа чудовиште кое денес излегува од македонската
книжевна Пандорина кутија.
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Своите размислувања ќе ги започнам со зборовите на српскиот поет, космополитот Раде Драинац. Тој во есејот „Вистината
и поезијата“ вели: Поезијата не е морал, но нејзиното создавање
треба да биде морален акт. Поетот не смее да ги фалсификува
чувствата. Треба да се исклучи секое внатрешно насилство...
Ова внатрешно насилство ме заинтригира за да поставам
одредени прашања, да споредам неколку примери и да изнесам
неколку скромни размислувања за поезијата и политичкото,
1
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Текстот е прочитан на годинешниот симпозиум на СВП

26.09.2014

преку две од понудените тези: Поезијата и политиката – спротивности, проникнувања... и Ангажманот на поетскиот творец.
(Вчера и денес).
За разлика од вредносно издиференцираната поезија во историјата на книжевноста, власта сака и практикува сосем поинаква
книжевна диференцијација. Секоја власт, во сите општествени уредувања, сака мирни писатели. Сака автори кои своето политичко
инструментализирање ќе го доживуваат како награда и творечки
напредок. Така било секогаш, така е денес, а најверојатно ќе биде и
понатаму. Тука започнува она внатрешно насилство кај авторот,
кое е опасно за поезијата но примамливо за неговата општествена верификација. Кога, во интерес на некои вонкнижевни мотиви,
авторот се приклучува кон некоја пропаганда со препознатлива
идеолошка поставеност и кога застанува на места и позиции кои
не би требало да ги прифати, бидејќи се дијаметрално спротивни од
вистинските вредности на поезијата – тогаш можеме да кажеме дека
внатрешното насилство кај одредени автори станува креација. Овие
автори се немоќни пред ова силно дневнополитичко општожитејско
внатрешно насилство. Тие вистинскиот авторски порив го заменуваат за сурова книжевна служба во корист на власта. Дваесеттиот век
е најдобар пример за такво службување. Но мораме да напоменеме
дека таа служба, за некои вистински автори, не била толку ранлива,
бидејќи нивното дело било многу поголемо од политичката деспотија што ја прифатиле, ја одобрувале или активно учествувале во
нејзината доктрина, а во многу случаи и настрадале од неа.
Примери за тоа има многу. Ќе наведам неколку, пред сё, во
одбрана на вредноста на поезијата, бидејќи вистинските поети,
покрај личното убедување да пактуват со политиката како надворешна тежина ги имаат тогашното политичко, историско и
културно милје на мигот, социјалниот амбиент и атмосферата
во државата.
Големиот германски поет Готфрид Бен, кого денес го нарекуваат патријарх на современата германска поезија, во еден период
од својот живот (1932–1945) се судира со двете сечила на секирата
на политичката деспотија. По приемот во Пруската академија
на уметностите, тој, како и многу други Германци, го поздравува
доаѓањето на националсоцијалистите на власт. Не се приклучува
кон апелите на Клаус Ман да ја напушти Германија, само затоа што
чувствува дека како Германец треба да остане во татковината.
Набргу од националсоцијалистите бидува обвинет дека е лош
Германец. По завршувањето на војната, сојузничките власти го
затвораат (го лустрираат) како Германец кој ги поддржувал лошите
Германци. По неколку години изолација, сепак, му дозволуваат
да продолжи да пишува. Денес неговата голгота е само дел од
биографијата и е апсолутно неважна за големината на неговата
поезија. Никому во Германија не му паѓа на ум Готфрид Бен да го
исклучи од големата германска поезија, затоа што на времето бил
добар или лош Германец.
Генијалниот американски поет Езра Паунд своето внатрешно насилство го манифестирал многу подекларативно. Тој во 1924
година емигрира во Италија и го прифаќа фашизмот на Мусолини,
а подоцна му дава поддршка и на Хитлер. Во Италија работи во
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едно пропагандно радио, каде што редовно има свои антиамерикански емисии. Во 1945 година Американците го апсат, го носат во
логор и го држат затворен во кафез. Таму доживува нервен слом.
Потоа во болницата Сент Елизабет минува повеќе од 12 години.
Но не бил заборавен од колегите. Бил спасен по долгогодишното
лобирање на тогашните највлијателни американски писатели.
Ернест Хемингвеј, како креативно надминување на внатрешното
насилство на поетот, за големината на Езра Паунд ќе запише: Поезијата на Паунд ќе постои дотогаш додека постои литературата!
Големиот српски писател и поет Милош Црњански до крај
им останал верен на своите политички убедувања и антититовизмот. И тој, како дописник од Шпанија и Италија, ги поддржувал
Франко и Мусолини. По завршувањето на војната емигрира во
Лондон и таму ги пишува најубавите страници на српската книжевност. Достоинствено се враќа во Југославија и умира во 1977
година. Закопан е во Алејата на заслужните граѓани во Белград.
Денес никој во српската книжевност ова внатрешно насилство
на големиот писател не го памети. Го паметат само полтроните
на спротивната идеологија на Црњански. Но, за нивна несреќа,
нивното дело денес го нема никаде.
Уште еден пример за големо творечко внатрешно насилство
е примерот на нобеловецот Кнут Хамсун. И тој бил поет. До крајот

на животот останал доследен на своите политички убедувања. Ги
поддржувал нацистите и квислиншката норвешка влада. Претрпел сё, дури и тоа што читателите му ги враќале купените книги
по пошта, но сега никој не го поставува прашањето дали денес,
во контекст на вредносните системи на норвешката литература,
нобеловецот Кнут Хамсун треба да се заобиколи?
Овие примери, од првата половина на дваесеттиот век, се
најеклатантни за оправдување на тврдењето дека за вистинските
автори и нивното дело не постојат никакви временски, дневнополитички и политички бариери. Во времето кога живееле и работеле овие великани на европската книжевност постоеле многу
класични дворски писатели. Кој се сеќава денес на нив? Исчезнаа
со исчезнувањето на нивните идоли и на деспотијата.
Кон овој дел од моето излагање треба да се споменат и творечките судбини на основачите на футуризмот, посебно на италијанскиот поет Томазо Маринети и, секако, на авторите кои биле
осудени и заборавени зад железната завеса на Советскиот Сојуз. Во
историјата таа Гулаг-држава има многу примери за злоупотреба
на поезијата. Во тоа време стотици второстепени поети пишувале
поетски глорификации и оди за Сталин, а многу врвни поети и
писатели дефинитивно страдале, живееле од воздух и настрадале
поради својата индиферентност кон Вождот, или поради некои
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поетски асоцијации кои власта ги разбирала како спротивставување
на советската реалност. Ќе ги споменеме Булгаков и Пастернак, кои
можеби малку и меандрирале во тоа шарено време, и страдалниците
Варлам Шаламов и Осип Мандељштам, кои изгореле од вистината.
2
Балканската колективна книжевна меморија памети многу примери за т.н. поезија за една употреба. Најдобар пример
за тоа е наменската поезија и културната политика во времето
на Слободан Милошевиќ во Србија. Преку неговите медиуми и
издавачки центри се протежираше поезија со силен национален
набој, дури милитантен, со одвратна политичка фразеологија.
Имаше предрасуди, нови митови и класични стереотипи. Тоа се
правеше во времето пред војната, за време на војната, но и потоа,
по поразот. Во таа активна пропаганда учествуваа многу поети од
сите рангови. Сето тоа денес е лошо минато, но некогаш случено.
Уште еден пример за поезија предизвикана од колективното
внатрешно насилство ми го привлече вниманието. Тоа е чудесната
поетска преписка меѓу двајца големи бугарски поети. Големиот
Константин Павлов, кој во времето на Тодор Живков строго
бил држан настрана, и исто така големиот Љубомир Левчев, кој
во истото време бил на највисоки државни постови. Павлов во
својата песна „На Љ. Левчев“ му порачува на Левчев: Во еден чун
се возиме / и сосем и неважно / дали ти го вртиш кормилото / дали
јас ги вртам веслата / Важно е дека чунот плови / патува, патува.
Денес двајцата поети се врвот на бугарска поезија, а нејзиниот чун
и натаму патува.
Во поново време заслужува внимание и инцидентниот поетско-политички ангажман на нобеловецот Гинтер Грас. Тој во германскиот весник „Зидојче цајтунг“, пред неколку години, ја објавува песната „Европскиот срам“. Тоа е песна во која тој ја критикува
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европската политика кон Грција. Тој ја брани денешната реалност
на Грција како колепка на цивилизацијата. Дали пристапот на Грас
е оправдан и дали тој ја надминува реалноста, тоа е сосем друга
димензија. За такво објаснување е потребна поинаква анализа и
поинаков пристап. Ако ние, како Македонци, не го разбереме ова
внатрешно насилство на Грас како предизвикана креација и како
отпор кон европската политика, тогаш би требало, мотивирани
од сопственото внатрешно насилство, во моменталниот актуелен
политички миг да го изопштиме овој писател! Бидејќи тој нас не
нё гледа никаде. Тоа секако е рамно на лудило, но чинот на Грас е
политика во поезијата пар екселанс.
Кога веќе ја споменав Европа и нејзините вредности, морам
да ја искажам и следната дилема. Денес сме преплавени со некои
нови европски вредности во книжевноста. Јас навистина не знам
што значи тоа европски поет. Тоа го разбирам како некогашните
определби советски автор и југословенски автор. Колку тоa денес е вредносно, не знам, но знам дека во времето на СФРЈ, кога
доминираа т.н. југословенски културни јадра, вредносната слика
во таа држава беше сосем поинаква. Ќе дадам само еден пример:
најпреведуван автор, далеку пред нобеловецот Андриќ, беше македонски писател. Човекот беше комуникативен, секаде го имаше и
го преведуваа. Денес го нема никаде тој голем југословенски автор.
Значи, мои почитувани колеги, тогаш истакнатите македонски
писатели беа белградоцентрични и беа големи писатели. Денес се
води отворена кампања некои македонски писатели и поети да
се прогласат за бриселоцентрични, односно за европски и така,
како нивните поранешни југословенски колеги, да се прогласат
за најдобри. Тука не станува збор за внатрешно насилство, тука
станува збор за насилство. Денес од силните советски и југословенски литератури останаа само националните големини – Станеску
за мене секогаш ќе биде романски поет, а не европски. Исто како
што Кавафис е Грк, Хебрант Полјак, а Унгарети Италијанец. Со
врзувањето на вредноста книжевна за вештачката Европа, се врзуваме само за нејзината моќ. Во оној миг кога ќе престане еврото,
ќе исчезнат и европските автори.
3
Сега ќе кажам неколку консултирани размислувања за ангажманот на творецот, односно на поетот. Во контекст на ангажираната книжевност не можеме да размислуваме ако не се потсетиме на Жан Пол Сартр и неговите зборови: Секоја книжевност е
ангажирана. Луѓето читаат брзо, лошо, и судат пред да разберат
што прочитале.
Ако сакаме да ја поедноставиме ангажираноста, да се обидеме да размислуваме понаку. На пример, сите ние сме дел од една
култура, од едно политичко милје и сакале или не, учествуваме
во политиката. Сакаме да даваме одговори, да праќаме различни
емоции. Без разлика дали сме писатели или обични даночни поданици на современата држава, ние заземаме ставови, гласаме на
политичките избори и не ни е сеедно кој ја води државата, кој го
раководи Министерството за култура, кој ги има издавачките куќи
и слично. Праќаме пораки кога пишуваме и во сите тие пораки има
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ангажираност. Сега се поставува прашањето – имаме ли апсолутна
слобода да правиме што сакаме, или таа слобода само ја идеализираме? Јас не познавам некој современ автор кој може да каже
дека е апсолутно слободен и незвисен од она што го опкружува.
Во литературата, посебно во поезијата, таква слобода нема.
Нашите пораки се обврски и тие мора да се спротивстават на етаблираната политика, на нарушените вредности, на стереотипите
и на сето внатрешно насилство кое доминира околу нас. На тие
релации ангажираното пишување има спасителна димензија. Во
спротивниот случај, треба да пишуваме само за шаренилото на
пеперутките и да бркаме секое утро нови божилаци.
Знам дека книжевноста, особено поезијата, не може да ги даде
посакуваните одговори, но нашата ангажираност, како писатели и
поети, е да ги прикажеме состојбите такви какви што се, а читателите тоа ќе го прифатат или ќе го одбијат. Ангажираноста треба
да биде освестување, да биде антитеза на т.н. лесна литература,
на шундот и пиар-напумпаната европска книжевност.
4
На крајот од моето излагање, ќе се обидам да дадам неколку
карактеристики на идејниот релјеф на современата македонска
поезија. Најдобар пример за авторско внатрешно насилство е
животот и делото на Венко Марковски. Неговата поврзаност со
политичкото е доминантна и тој ги има почувствувано двете сечила на идеолошката сатрапска секира. Од основач на современата
македонска поезија, се претвора во нејзин предавник. Бидејќи
средината од која потекнува така го окарактеризирала. Неговата
емиграција во Бугарија бурно е поздравувана и прекорувана. Никој
денес не може со сигурност да тврди дали Марковски сакал или
не сакал да се врати во Македонија. И дали некој во Македонија
тоа му го предложил! И дали ќе му дозволеле? Како што српската
книжевност дозволи Црњански да се врати во вечноста. Венко
Марковски и денес е енигма. Следната година се навршуваат 100
години од неговото раѓање, а кај нас сё уште не сме на сигурно –
дали тој е македонски поет?
Од друга страна, се добива впечаток дека идејниот релјеф
останува и натаму на сила. Столбовите и џиновите на тој идеен релјеф и понатаму се доминантни. Нивното постоење е збир
на спротивности и проникнувања. Тие и натаму се во минатото,
бидејќи не можат да кореспондираат со сегашноста. Нивните гранитни вредносни судови уште се полни со енормно внатрешно
насилство, кое сё уште ги создава вредносните системи и воведува
нов виртуелен вид на зимзелени поети, односно автори за сите
режими. Зачудува нивната моќ за трансформација – од најголеми
Југословени, денес да бидат (се разбира, не сите) најголемите и
највехеметните Македонци.
Благодарејќи на професионалноста на Миодраг Друговац,
денес ние и генерациите кои доаѓаат имаме можност да се запознаеме со големото поетско богатство предизвикано од силното внатрешно насилство практикувано од македонските поети.
Можеме да ги читаме нивните песни за Тито. Друговац, како врв
на епопејата, ја издаде антологијата „Лирски мемоари – Тито во

македонската поезија“. Во неа 42 македонски поети пеат за својот
идол. Антологијата е интергенерациска и вредносно впечатлива.
Нејзиниот составувач вели дека песните за Тито се движат во осум
тематски кругови. Во тој контекст македонските поети пишувале
за Титовиот роден крај, за Тито–војната и револуцијата, за Тито–
слобода, за Тито–сеопштата љубов, за Тито–армија, за Титовиот
роденден, за Денот на младоста, за моќта на Титовата реч, за Тито
како човек, творец на мирот и социјализмот...
На крајот од огромниот поговор на оваа антологија-аманет,
Миодраг Друговац ќе запише:
Со тој аманет вреди да се живее. Со него и за него вреди да се
пее денес и во иднина... Тие вистини ќе бидат незаобиколни и во нашите утрешни напрегања, идеалот на слободното социјалистичко
општество да се остварува во духот на Титовите револуционерни
завештанија, како и во смислата на народното, плебисцитарно и
визионерско верују: И по Тито – Тито!
5
Оваа тема е безгранична. Таа секогаш ќе биде актуелна, зашто
и денес некое авторово внатрешно насилство ја изнасилува девственоста на поезијата или ги изнасилува поетите кои не мислат
така. Сакам да истакнам дека голем дел од македонските поети, кои
од најразлични побуди и внатрешни насилства пишувале за Тито,
се прекрасни и незаобиколни поети. Мојата намера не е некого
да дискредитирам, јас ги почитувам, со задоволство ги читам и
многу сум научил од нив.
За крај, повторно ќе го цитирам Раде Драинац:
Да се пишува, само да се пишува. Да се пишува не заради себедокажување, да се пишува и да се греат рацете на оганот на
вистината. Да се пишува без никаков морален или материјален
надоместок. Да се пишува како што се живее...
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НОВИ ПЕСНИ
3. Охрид

Славе Ѓорѓо Димоски
Париз. Ноќ во хотелот Best Western
господине модилјани –
ў се обраќам на светилката
извиена како вратовите
на неговите жени: порцеланот
на твојот мозок пука

остани кај што си! крилјата
ги склопува белиот ангел.

Мигови

во пукнатините господине
модилјани сместени се
ноќните очи на бувoт:
мојата меланхолија е
нивниот втренчен поглед

Варијации на тема Ко Ун (22–24 август)

***
Зборовите се извици
на водата.

прозорецот што трепери
на отсјајот од градот се крши,
длабокото синило се шири:
минуваме низ звуци: мали и
светливи. сами, господине.

На водата?
***
Што е тоа?
Мрешка езерото.

20.03.2014, бул. Монмартр

Трепет, трепет
трепери

МАЛ ТРИПТИХ ЗА ЉУБОВТА
				

За Д. Т.

1. Струга

Трепери!
Трепет?
Трепери!?

ноќната светлина е простор
за неиспитана голема војна:
вкусовите на месестите сводови
прелиени се со црно вино.

***
Кои се страданијата
на малите народи?

една капка врз чаршафот
ја совладува врелата делта.

Копнежите!

2. Москва

***
Македонија!
Оваа не e земја.

стигни ме во сите агли на креветот
во налетот, во потта, во солта, во
воздухот од нашето присуство врел,
во потпалениот оган во мене, внатре
од прозорецот од високото
се отвора градот и се шири
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воденото поле зад твоите очи
ги крие бротчињата со телата
згрчени во став на ерос. о-хо!
рој од лилави пчели се пени.
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Мирис.
***
Храмовите
имаат две страни –

Париз. Ноќ во хотелот Best Western

на почит

Гледај.

и на потсмев.

Овие се посебни!

***
Под мостот
мелодија
на восхит

***
Господине Ко Ун
премина ли
во друга состојба

Кој шепоти
одозгора?

при поклонението
на св. Богородица
во храмот Св. Софија
во Охрид?

Не сум ЈАС!
***
А кај брза
оваа вода?
Толку е густа.

Или громкото смеење
беше враќање
пред збунетите.
***
Чука срцето
на св. Наум

Нека остане.
Таа е небо,
таа е земја,
за да не
сочува

како во кошаре
со пчели
звукот е во
твојата шапка.

и на небото
и во земјата

***
КОНБЕ!!! *

***
Сите планини
не личат една на друга.

___________
* Конбе (корејски): На здравје!

26.09.2014

9

ЕСЕЈ
Наташа Петроска

ЧОВЕКОТ – ПАТНИК И ТРАГАЧ ПО СВОЕТО ЈАС
И НЕМОЖНОСТА ДА ГО ЗАДРЖИ
За некои раскази од Димитар Солев

Во расказите на Солев човекот е опишан непосредно и топло; во секој расказ човекот е центар на приказната, а читателите
следат една секвенца од животот на главниот лик во период во кој
тој ќе доживее промени кои ќе го вознемират и ќе го принудат
да ги преиспита своите ставови или да се препушти на силата на
природните закони.
Во расказот „Свијок на патот“ човекот е неуморен патник низ
животните врвици. Тој постојано се бара себеси, освојувајќи нови
простори, зашто и самиот живот е движење, па и човекот не може
да остане неподвижен... На своето патување, патникот скршнува
од патот, ожеднет, и доаѓа до една сива зграда на железничката
станица, каде што доживува необична средба со една жена, која
ќе го предизвика на чудни и длабоки дијалози. Имено, таа ќе зборува со него како со дамнешен познајник, соопштувајќи му дека
веднаш го препознала и дека памети оти тој секогаш бил жеден
и во потрага по нешто. Но за патникот жената е чудна, па дури и
налудничава, и само нејзината насмевка, која открива два предни
заба, му се чини позната. Но таа ќе продолжи со обвинувањата
дека тој е патник со фелер во одмината половина од животот, кој
насекаде оставал товари, напуштајќи ги луѓето кои со години го
чекале. Патникот се брани со зборовите дека е човек без товар,
слободен, ничиј маж кој се разликува од другите зашто постојано е
во движење, а убавина и радост пронаоѓа само во откривањето на
новите предели и луѓе. Максимата на жената е сосем поинаква, таа
смета дека човекот се лаже себеси кога бара нешто однадвор да го
усреќи, дека тоа е невозможно, доколку човекот задоволството не
го носи во себеси; таа дури е свесна и за сопствената прелага, што
ја држи цврсто на земја, како на жена во село, бескрајно осамена,
при жив маж. Човекот со недоумица ја гледа, додека таа филозофски му зборува дека неговата прелага ја носи ветрот, по патишта
суви, од кои и душата му станала сува, па и тука лежи причината
за неговата постојана жед. Но нејзин најголем прекор до него се
зборовите дека тој никогаш не се врти назад, како постојано да бега
од нешто. Така, и нивната средба завршува необично, со неодгатнати одговори; жената останува во недоумица дали тој застанал
тука само зашто бил жеден, а патникот размислува дали жената
навистина го познава или е налудничава. Патникот ќе го продолжи
своето патување, тврдоглаво и не дозволувајќи му на ветрот да го
сврти назад. Но во еден миг, тој се сеќава на зборовите на жената:
„Земјата останува, ветрот оди“ и за првпат во животот се свртува
назад, забележувајќи дека тој не е ветрот на патот.
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Преку овој расказ, авторот како да сака да нё потсети на
необичните средби кои му се случуваат на секој човек барем еднаш во животот. Тоа се средби кои нё потсетуваат на нешто или
на некоја заборавена личност. Понекогаш тие кај едната личност
се потсетување на минатото, а кај другиот лик се само средба со
сопствената совест, кога се прашуваме дали сме на вистинскиот
пат. Но животот е патување и понекогаш некое од нив ќе нё допре и
измени или само ќе нё подзастане на животниот пат, за да станеме
свесни до кај сме стигнале!
Во расказот „По реката и спроти неа“ среќаваме три лика,
меѓу кои е и самиот автор. Приказната нё воведува во доживувањето на летните денови, поминати покрај реката, во ловење риба и
во дружењето на авторот со лекарот и со Стојан. Преку раскажувањето и дадените дијалози, навлегуваме во свеста и размислувањата на човек кој е едноставен и кој не се изменил под влијание
на средината, но можеме да увидиме и дека авторот е човек кој
целосно го прифатил него, како свој другар и еднаков на себеси.
Расказот почнува со средбата на авторот со лекарот и со Стојан
и нивното одење на река, по риба. Деталниот опис на убавините на
природата, како и на физикусот на другарот Стојан, сликовито нё воведува во приказната, така што имаме чувство дека сё се одвива пред
нашите очи. Стојан е опишан како едноставен човек од селото, кој
ловел со обичен стап, до појас во брановите на реката. По шест часа
ловење риба во студената река, тројцата ќе запалат оган, ќе се почестат со ракија и откако ќе се одморат, подготвени се да продолжат
да ловат риба. И тогаш Стојан забележува дека лекарот заминал, со
болничката кола. Поради неговото ненадејно заминување, Стојан
промрморува: Затоа не ги сакам овие учени: ќе те изиграат токму
кога треба да внимаваат тоа да не го сторат. Кога денот одминува,
двајцата тргнуваат надолу по реката, по пат од десетина киломери,
до својот дом. Но подзастануваат во една барака, даваат по неколку
риби за да се испечат, се напиваат ракија и остануваат до вечерта.
И за првпат тука Стојан проговорува за себе; му раскажува дека во
војната бил партизан и политичка надеж, но по ослободувањето се
повлекол од сите; дал некоја несоодветна изјава, па сопартијците го
запоставиле, а кога решиле да го вратат таму кај што припаѓал, тој
не можел повеќе да биде она што бил кога можел, сфаќајќи го тоа
подобро и побрзо од сите. Впрочем, Стојан изјавува дека си останал
селско дете и човек кој им припаѓа на планините, па токму затоа
и одбил да се образува „на стари години“, како што го советувале,
одговарајќи им простум „дека не го бива за тие работи“.

ЧОВЕКОТ – ПАТНИК И ТРАГАЧ ПО СВОЕТО ЈАС И НЕМОЖНОСТА ДА ГО ЗАДРЖИ

Кога тргнуваат пеш накај дома, на патот често се појавуваат
камиони и луѓето во нив ги повикуваат да се качат. Но Стојан одбива, а и авторот се согласува да одат пеш. Тоа го направил зашто
не сакал да го навреди Стојана и да се посомнева во правилноста на
неговата одлука и во „чекорот кој се состои од илјадници чекори“.
Кога камионите ги одминуваат, Стојан вели дека, за инает на лекарот кој заминал, ќе одат пеш. Вечерта се враќаат дома изморени
но задоволни, а утредента уште рано, Стојан пак почнува да лови
риба. Здогледувајќи го авторот во своја близина, го прашува дали
е уморен, а на тоа тој искрено му одговара дека е малку уморен.
Тогаш Стојан му кажува една своја мудрост: „добро е човек да не
се чувствува уморен и кога има причини за тоа“. И новиот ден,
облеан од сонцето, почнува...
Овој расказ, кој ни го пренесува доживувањето на авторот
во денот поминат покрај реката и во другарување со Стојан, ни е
прераскажан едноставно и сликовито, а токму на тој начин ни е
опишана и психологијата на едноставниот човек – Стојан. Имено,
иако бил партизан за време на војната, по ослободувањето тој
продолжил да живее со своите убедувања и надвор од системот,
но секогаш блиску до природата.
Мошне необичен е расказот „Аквариум“. Како во басните,
ликовите се рибите во еден аквариум, а газдата на аквариумот е
човек-станар кој, кога се опишуваат настаните, бил отсутен, т.е.

заминат на специјализација во странство. Аквариумот личи на
стан со размери 80-60-50, со вегетација и кислородни цевчиња.
Главни ликови во расказот се две риби, маж и жена. Нивниот
живот во аквариумот бил безгрижен сё додека мажот-риба не
забележал дека рипката била трудна. Тоа предизвикало шок кај
него, зашто не сакал такви изненадувања кои ќе му го искомплицираат животот. Го плашела помислата од нови кредити, губење
на времето за медитација, а најстрашно од сё му било сознанието
дека ќе мора да го дели својот работен кабинет со децата-рипчиња.
Знаел дека во аквариумот нема гинеколошка клиника со оддел за
киретажа, така што мажот-рипка морал да се соочи со сето тоа и
да ја прифати новата ситуација. Незадоволно мрморел дека му се
извршило притисок и насилство, па тој, како интелектуалец, го
крева својот слободен глас, но и самиот бил свесен дека отпорот му
е залуден, а внатрешниот свет целосно разнишан. Набрзо, децата
со викотници го зафатиле неговиот простор, водата била постојано
разбранета, а згора на тоа, жената постојано го карала зашто не
сакал да игра со рипчињата. И тоа се случувало секојдневно, додека
мажот-рипка, една ноќ, не се разбудил во бес и испердашил едно
рипче,а кога жената го видела тоа, почнала голема караница. Таа
ноќ, мажот го дал последниот отпор на здравиот разум, но битката
била загубена, победници биле мајката и децата, т.е. императивот на животинскиот инстинкт бил посилен од сё. По тој ден,
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мажот-риба сосем се повлекол во својот свет и само повремено
излегувал надвор за да ги исполни сезонските, брачни обврски.
И додека животот во аквариумот продолжил, и секакви панаѓури
и активности се одржувале, мажот-риба постојано барал нешто
за да ја искористи и оствари умствената енергија која ја поседува.
И тоа се случило токму на првиот собир, кога народот од аквариумот го избрал за свој претставник. Така, иако со ограничени
можности, рибата-маж сите проблеми во аквариумот успешно ги
решавал, од комуналните до моралните, само немал решение за
најголемиот проблем, т.е. за станбениот. Народот се множел, т.е.
рипките, па аквариумот станувал од ден на ден претесен. Поради
тоа, рипката свикала вонреден собир на кој се решило проблемот
да му се изложи на сопственикот на аквариумот. Тој штотуку бил
вратен од патот и бил добар човек, па со молбен тон рибата-претставник побарала уште еден нов аквариум, барем на кредит земен.
Но сопственикот, иако бил согласен, одговорил дека нема место
за нов, зашто и самиот живее во една соба; дека има уплатено за
проширен двособен стан, но сё уште чека, па така неминовно било
сите да се стрпат. Така, рибата-маж на народот му го соопштил
слабиот резултат од својата голема мисија, дека и сопственикот е
станбено загрозен. По тој настан, рибата се спуштила на дното на
аквариумот за да медитира и да го изговара пословичното додека
дишам, се надевам!
Преку овој расказ, на симпатичен начин, низ интересната
споредба на животот на рибите во еден аквариум со животот на
луѓето, авторот ни прикажува неколку делови од животот: брачните односи меѓу маж и жена и како мирот и интелектуалниот
развој на една единка-маж ќе бидат нарушени од приновата во
семејството, при што истовремено се опишува и внатрешната
борба на мажот против промените и природниот тек на нештата,
додека жената-рипка е опишана како единка која нормално ги
доживува промените и секогаш е на страната на децата; и обидот
на единката да продолжи интелектуално да твори во разнишаниот
внатрешен мир, кој се реализира преку изборот за претставник
на народот, но кога за најважното прашање за народот, рипката
е одбиена од реални, егзистенцијални причини од страна на сопственикот, рипката повторно се повлекува во себе и се препушта
на чекањето и надежта. Оваа епизода во расказот многу личи на
безбројните епизоди од животот на луѓето, кога и интелектуалците,
со знаењето и силата што ги имаат, не можат да најдат решение
за важни прашања, па едноставно му се препуштаат на животот
и на она што ќе го донесе судбината.
Во расказот „Бронзена глава“ авторот зборува во прво лице.
Тој го почнува раскажувањето со исказот дека во својата куќа
донел бронзена глава, направена според неговиот лик од негов
другар, скулптор, кој го убедил дека на тој начин ќе ја има дома
и сопствената бесмртност. Но расказот е и слика на нарушените
брачни односи, и токму таа бронзена глава ќе стане нивна жртва. Забележливи се и авторовите изјави за жените – дека тешко
наоѓа вистинско разбирање за жените, па иако се трудел околу
нив, сметал дека жените се подносливи додека им дава, а штом ќе
треба и тие да даваат, па и во духовна смисла, никаде ги нема. На
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почетокот од расказот ќе каже дека избраничката му била трета
жена и колешка, но нивниот добар однос се нарушил кога родила
врескало со нејзино око, а со негов инает. Исто така, сметал дека
кај жените важи правилото ако сам не се цениш, жените веднаш
мажот го ставаат под нозе. И како што љубовта им слабеела, таа
останувала повеќе во куќата, а тој сё почесто седел во кафеана. И
кога една ноќ се вратил по полноќ, жената му ја фрлила бронзената
глава. Но тој бил премногу пијан за да направи нешто и само се
сетил на изреката дека виното еднаш прави везир, а другпат – резил. Авторот долго ја барал и се надевал дека некој ден некој од
комшиите ќе го изненади и ќе му ја врати бронзената глава, но тоа
не се случило. Така, и тој се чувствувал чудно и нерасположено,
зашто бил човек кој го изгубил одразот на сопствената глава и на
бесмртноста, само поради инает и неразумност. Расказот завршува
со мислата дека човекот е резултат како на сопствената волја така
и сопствената средина...
Опишувајќи го човекот кој не успеал да зачува нешто што
го сметал за вредно, преку расказот „Бронзена глава“ Солев нё
подучува дека понекогаш треба да се замислиме над своите постапки во животот и во нивната исправност и да не го жртвуваме
она што е вистински вредно, а тоа е семејството.
Преку овие четири избрани раскази од Димитар Солев имаме
можност да го доживееме човекот кој се обидува да остане верен
на себеси и на своите убедувања, наспроти силата на системот („По
реката и спроти неа“); наспроти укажувањата на некоја жена што
ќе се сретне на патувањето („Свијок на патот“); наспроти налетот
на промени и тешкотии што ќе го донесе приновата во семејството, кое ќе резултира со губење на блискоста меѓу партнерите и
личниот омилен предмет („Бронзена глава“), или со обидот да
не се изгуби внатрешниот мир и интелектуалниот развој поради
приновата и немањето поголем станбен простор („Аквариум“).
Дали човекот успева или ќе доживее пораз, дали ќе остане ветар
на земјата или ќе се покори на силата на природните закони, каде
има, а каде нема право во својот обид, сето тоа може да се увиди
во овие интересни и убави раскази на Димитар Солев.

НОВИ ПЕСНИ
Цане Ризески
Така го започнувам денот
Така го започнувам денот
така го завршувам животот
во кругот од една милја
не сметајќи го сонот
не сметајќи го занесот
сите мои духовни патувања
се до источните провинции на Кина

Немаш потреба
Немаш потреба
да му го осветлуваш патот
на оној кој ноќта го води
по острите засеци
на сите негови страдања
на оној кој светлина зрачи
од сета негова појава
оној кој толку долго пешачел
што сиот се претворил во пат
оној кој сличен на Витман
кога еднаш ќе појде
никогаш веќе не мирува
немаш потреба
да му го осветлуваш патот
на оној кому
патот му е судбина

Ма мора и Хегел да забегал
Ма мора и Хегел да забегал
во мигот кога ја создавал
првичната идеја
на сите идни случувања
кои сите до едно
завршија во чиста материја
којашто денес
наполно нё бетонира
не може за неа
да ги обвинуваме
неговите верни наследници
само затоа што
додека тој мислел
тие работеле на смисленото
паѓајќи од силен умор

Цане Ризески е роден на 7
февруари 1958 година, во Скопје.
Завршил Филозофски факултет.
Работи во Јавното претпријатие
за авионски услуги „Македонија“
во Скопје. Член е на Друштвото
на писателите на Македонија од
1991 година. Добитник е на наградата „Студентски збор“.
Ги има објавено стихозбирките Во меѓувреме (1988), Око и
пустина (1990), Никита (2001).

поставувајќи го на нозе
мора и во самата идеја
да про’ртело зрното на раздорот
на сите идни несогласувања
мора да загризал црвот
и во неговата утроба
во мигот кога ја создавал
идејата за подобар свет
кој знаеме како заврши
со многу жртви
со многу жртви

Совршено го започнувам денот
Совршено го започнувам денот
како немиот бог на утрата
кој штотуку искраден од постела
со боси нозе и широка долама
богува по одаите
на неговата кула
што ја беше изградил
пред илјада лета
како залог на вечноста
нему за мерак
нему за осама
совршено го привршувам денот
како стариот бог на ноќта
кој штотуку легнат во постела
со спуштени клепки
и тивка насмевка
си поигрува со смртта
небаре со кутре
таму горе во планината
во неговата кула
што ја беше изградил
пред илјада лета
како залог на вечноста
нему за мерак
нему за осама
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А потоа ќе седнеле

Зошто постојано да дозволувам

А потоа ќе седнеле
и по којзнае кој пат
повторно ќе започнеле
да пишуваат за она
кое со лути борби
меѓусебно си го уништувале
недоветни да ја сфатат
суштината на постоењето
смислата на животот
сета негова убавина

Зошто постојано да дозволувам
како зрно да ме меле
тркалото на историјата
кога и онака сум вода
која долго го придвижува
долапот на старата воденица
долу крај патот
на сите мои страдања

студот бил толку голем
што и најсилниот оган
не можел да ги затопли
нивните одаи
заледените им срца
на кои како ченгели
виселе мразулци
сё таму до пролетта
до дотекот на големите води
таму горе
од отопените планини
од кои повторно ги буделе
сите нивни пориви
на беспоштедна борба
со лутиот непријател
а потоа ќе седнеле
и по којзнае кој пат
повторно ќе започнеле
да ја пишуваат
секој засебно
сопствената историја

зошто постојано да фрлам
трошки од скудна храна
кога и онака сум земја
која со сите свои чекори
на земјата ў се подава
како натежната гранка
бремена од плодови
и најнакрај
зошто постојано да ме бараш
под дрвја и под камења
кога насекаде сум распослан
како семе по сеидба
навистина зошто

Одмазда
Таа е богата
и сё уште податлива
педесетгодишна жена
а тој Аполон
штотуку излезен
од нејзината бања
со крпа преку рамења
сега веќе никој не може
да ја поколеба во намерата
на една дамнешна прељуба
на сега веќе стариот
и снеможен маж
да му врати со прељуба
со заробениот Аполон
во нејзината бујна
и мирислива градина
сега веќе ништо не може
да ја одврати од намерата
сите болки во животот
да ги претвори во страсти
во силни воздишки
кон младиот љубовник
ја поддржувам во намерата
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Така го започнувам денот

Од дамнина било така
Од дамнина било така
така и ќе остане
секој од нас си ја играл
улогата на старите занаети
одбирајќи си еден од нив
за гола егзистенција
со орудијата кои ги одбирал
низ животниот му трнлив пат
но од каде мечти во нас
долги и непроспиени ноќи
погледи кон небото
ѕвезди што се умножуваат
од каде оваа глина
на чистата ни постела
дрвени клинци во утроба
од каде оваа древна ваза
со грбот што ни сраснала

како дел да е од нас
од каде овие прангии
овие тешки окови
на крвави ни глуждови
кои од раѓање ги носиме
од каде ова за’рѓано рало
во нашите угари
од каде тешки оглави
на нашите вратови
од каде ѕвона
од каде струни
од каде дамари
немири во душа
тешки воздишки
од дамнина било така
така и ќе остане
сите ние си го носиме
дарот и проклетството
на старите занаети
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НОВа КНИГа
Венко Андоновски

цРН ФИлИГРаН За аНГелОт
Братислав Ташковски, Писма до ангелот, улИС, Скопје, 2014

Отсекогаш сум верувал дека постои некаква скриена тајна во
развојот на книжевноста, за која не знаат ниту книжевните историчари, ниту книжевните генолози, ниту самите писатели, туку само
книгите. Сум чувствувал интуитивно дека таа тајна се однесува на
невидливите врски, кореспонденции, тајни резонанси и совпаѓања,
тајни „дошепнувања“, допишувања и преплетувања меѓу различни
книги од големата библиотека на една национална книжевност. Таа
тајна сум ја замислувал како можност – по многу години, некогаш и
по многу децении или столетија, одеднаш, некој заборавен параграф,
стих или глава, некој макар и само откршок од некоја книга на некој
претходник, да експлодира, да се разбуди како заспан вулкан и да се
претвори, да набабри, да набуи – во цела твоја книга. Токму таков
случај имам пред себе сега – најновата книга поезија на истакнатиот
македонски писател (поет, прозаист и драматург) – Братислав Ташковски. Оваа книга е родена од болката на животот (впрочем, стара
вистина е дека секоја голема уметност е родена од болка и дека има
нешто страшно површно во секоја радост во која не е вградена драматиката на темното и на нејзината спротивност). Но оваа книга е
родена и од болката која ја препознаваме во мајсторски напишаниот
циклус Дениција на големиот Петре М. Андреевски. Оваа книга на
Ташковски, покрај реалната, животна болка од трагичната загуба
на љубената, во себе ја носи и меморијата на книжевното писмо,
меморијата на онаа книжевна болка изразена исто така по повод
загубата на љубеното суштество, но кај неговиот славен претходник.
Може дури да се каже: петнаесеттата книга поезија на Ташковски
(не сметајќи ги изборите), под наслов Писма до Ангелот (Трикнижие
за Билјана Ташковска) е силен реквием на кој првиот, црн акорд,
првата црна нота, интонацијата и тоналитетот им ги дава песната
„Откако те нема“ од веќе наведениот циклус „Дениција“ на Петре
М. Андреевски. Ете, така било пишано: онаму каде Петре сакал да
стави точка на болката и загубата, по неколку децении, еден друг
поет, негов одличен наследник, да почне ново танатосно ноктурно,
овој пат посветено на една друга обожавана жена што ја одбележува
македонската литература како опсесија и инспирација, како нејзина
трагична Беатриче.
Велат дека книгите во кои се опева загубата се книги во кои
се случува најголемата мајсторија што еден писател може да ја
направи: да го направи видливо невидливото, да го покаже присуството на отсуството, но и дека тој врвен занает создава ужасна
болка кај мајсторот на зборот, односно кај таткото на песната.
Од едноставна причина: да го правиш видливо невидливото значи само да ја потврдиш неговата невидливост; да го враќаш она
што заминало значи само да го потврдиш неговото заминување.
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Тој прв темен „Денициски“ акорд на смртта, на болката да
се види она што го нема, го наоѓаме уште во предговорот на оваа
сјајна, но тревожна книга поезија:
Ти доаѓаш постојано во нашата куќа. Сега имаш невидливо
лице и гледаш како живеам и се лекувам со зборови, прашања и глупави претпоставки.
Ние бевме чудо. Во љубовта дадовме сё, а не добивме ништо.
Бевме двочлена храбра нација која живееше од љубовта.
Секаде те гледам и секаде постоиш. Во брзината на растењето на ноктите, во тежинaта од крцкањето на клепките, во силниот звук на капките вода, во големината на невидливата прашина,
во должината на израснатата трева...
Резигнираниот тон на едно Сведенборговско спокојството
дека смртта не е крај, туку напротив, само почеток на повисока
сфера на постоењето, е она што ја следи оваа симфонија на љубовта во секој нејзин припев, и што конечно, ў дава на книгата и
една димензија на апсурден и збунет оптимизам, во кој љубовта е
највозвишената величина во равенката со две непознати: животот
и смртта. На едно место се вели: „Смртта е само оправдување / на
биолошките закони / и глупава правна констатација. / Љубовта е
поголема од тоа“. Речиси е сигурно, Сведенборговски сигурно дека
земјата и небото се само две страници на еден ист лист од книгата
на животот, и дека загубената љубов повторно ќе биде обновена на
оној свет: „а твојата рака пишува / порака на божилакот, / дека тоа
е гласот на љубовта / што доаѓа по смртта“. Или: „Жено моја / кога
по милиони години / (милиони години / таму каде што си сега / се
мала бројка) / повторно ќе се сретнеме, / тогаш ќе ти зборувам со
векови / за моите нови навики / по твоето заминување“.
Интересно е како тоа место во кое престојува Ангелот
полека, од песна во песна, си добива една своја митологија, се
семантизира, се околчува и посрмува, се позлатува и се чува како
најдраг топос на постоењето. Тој, утоката на овој и источникот на
оној живот, се прогласува и за место на натализација на поезијата,
нејзин locus amoenus:
Ти си ангел и те чува убавината
и јас се подготвувам за натаму.

Црн филигран за Ангелот

...
Продолжувам да гледам во далечината,
секундата не сака да побегне
целиот живот го ставив во неа
а место има уште колку сакаш.
Тогаш видов како те бакна сонцето
а јас се израдував од ангелската порака,
таму си ти
таму е домот на Големата песна.
Се препознава во тие стихови една истанчена и исенчена
стилистика за која веќе сум пишувал како круна на поетскиот
талент на Братислав Ташковски во претходните негови книги, но
овој пат може да се каже дека таа стилистика добива своја нова,
светлосна круна: тоа е беспрекорна, стопроцентна поезија, чиста
слика и музика, есенција од бол, озвучена тишина и лебедов пев:
Се сеќавам
колку напразно молевме
да ги забавиме ангелите.
Да им се стопат крилјата
да не дојдат
или да се заплеткаат во некој
ѕвезден цвет.
Но забрзаа легиите црни
а јас
како немоќен гонител на смртта
го слушав нивниот лет
и гледав како венееш.
Жално е што овие антологиски стихови Ташковски ги пее
по реален, трагичен настан од неговиот личен живот, но тие со
сигурност ќе останат како темни дијаманти во најсовршеното
избрусено поетско наше наследство, во ковчежето песни посветени на мртвите љубовници. Веројатно токму поради таа свест
дека одвреме-навреме грдата стварност упаѓа во овој таговен пев
да го разурне и разобличи, да гракне црната судбина како птица зловесница, веројатно затоа, велам, одвреме-навреме, покрај
Сведенборговското спокојство дека мртвите нѐ чекаат во другата
соба на вселената, во стиховите на Ташковски знае да вивне и да
пламне и гнев: гнев затоа што за смртта, како темелна мистерија
на животот, понекогаш не се одговорни само ангелите и Божјата
волја, туку и човекот, и посебно – човековата глупост, овде јасно
евоцирана, како и во некои други песни, како жестока критика до
„танцот на белите мантили“:
Да се објави смртта е лесна работа.
Ни ти, ни јас, ни умрените
не знаат кој владее со нас.
Ти велиш дека ти е жал.
Чудно збунување е тоа.
Не знам дали разбирате
но хартијата за оваа смрт не ја признавам.
Надвор од вашата наука
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ние и натаму ќе постоиме
и еден ден ќе се споиме
како честички во вселената.
Вие сте само сенка на смртта
која исплашено врти околу пенкалото
за да не ў паднат титулите.

Венко Андоновски

Избегнував придавки и глаголи
кои ме потсетуваа на тебе,
но не можев да ја премостам болката
на употребената множина
кога најблиските ми велеа:
Ќе дојдеме кај вас дома!

Одвреме-навреме, за првпат во поезијата на Ташковски, се
јавуваат и целосно надреални слики, визии и виденија од онаа
страна на рациото, хипнотички и хипнагогички визуализации
кои ова писмо го доближуваат до силното метафоричко шок-писмо кое послужи, во една своја еволутивна насока, за раѓање и на
надреалистички штимунг во македонската поезија. Еве еден таков
пример, кој за мене претставува целосно изненадување, бидејќи
ја следам оваа поезија од самото нејзино настанување, и освен
неколку такви проблесоци во дебитантската поетска книга (Прсти
во облаците, 1987), не сум регистрирал толку силни метафоричко-хипнотички шифри:
Се видов како невидлив маж
и со очите лазев по небото.
Музиката почна да удира
на лимени барабани во моите уши.
Викаше:
Слушај! Гледај да видиш!
Еден див барабанџија
ми истури топено олово на главата,
топлината
ги разбуди биковите низ вените
и сетив како лошите ноти
танцуваат во моето срце.
Молев да ми го одврзат јазикот
за да запеам лечебно,
но наместо тоа
еден голем виолински клуч
ме камшикуваше со молњи
и нозете ми ги истегна
до дното на морето.
Тогаш пукнав од тишина и
се раскрилив како змеј,
летнав над црната музика
и молкнаа барабаните.
И никој не викаше веќе.
Музиката ја проголтав како аспирин.

Светот, во тие мигови кога небото на Сведенборг не се гледа
во духот на поетот, или во него се изразува сомнеж, станува опасно
место на лакоми ѕверови, за кои поезијата нема ама баш никаква
смисла: Еј / Веку мој / Ме донесе на дното / За да видам / Дека многу
нешта не биле такви / Поезија / Каква е таа глупост / Остануваат
само волците / И затворените зборови / Кои како херои бегаат /
Од алчните раце на џиновите.

Во добар дел од Трикнижието, покрај тоа што на љубовта со
сигурност ў се дава статус на победник над смртта и се провира
Сведенборговската утешна идеја за вистински живот дури по смртта, сепак, се расправа и за смислата на творењето и пишувањето,
сега, откако Неа ја нема. Тоа, пишувањето, понекогаш изгледа
невозможно, затоа што стварноста е посилна од фикцијата, грдата
сенка на смртта е посилна од рајските сласти на стихотворенијата,
граматиката на смртта е посилна од стилистиката на поиезисот:

Мислам дека со ова Трикнижие Братислав Ташковски ја допиша својата Голема љубовна песна. Верувам дека со ова Трикнижие ја
задолжи нашата таговна, возвишена љубовна поетска реч, иако искрено посакувам оваа книга да не беше никогаш напишана во тој
суров тоналитет на танатосно ноктурно, за кој говорев. И секако,
верувам дека поетот ќе продолжи да ја бруси својата Голема песна,
и дека животот, под неговите вешти раце на мајстор-филигран,
повторно ќе подметне бели бисери и дијаманти.
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Интимно, како пријател и човек кој не само литературата
туку и животот го споделувал, посебно во младите години, со овој
автор, по овие песимистички стихови и моменти на слабост која
доаѓа од бесмисленоста на светот по кој веќе не чекорат стапалата
на саканата, со огромна радост во третата книга на ова Трикнижие
ги откривам следниве раскошни, трогателни стихови за обновата
на силата, на вербата во Поезијата и на вербата во Љубовта и
нејзината Голема песна:
(Затворање на кругот)
Овој човек
што ме гледа од огледалото
не би требало да сум јас.
Тој сака нешто да каже
пред да отиде од мене.
Ми пишува на стаклото
да не се плашам
бидејќи стравот веќе победил.
Ми вели:
Крајот е голема лага
и не треба да веруваш
во конечни решенија
кои никогаш не постоеле.
(...)
Стојам како библиски камен.
Гласот вика:
Пишувај за љубовта
допиши ја Големата песна!

ПОЕЗИЈА
Братислав Ташковски
Што бевме?
Што бевме ние?
Споени садови
кои требаше да траат вечно
или кукли од месо со ограничен рок?
Нашата висока љубов
падна како прегорена ѕвезда,
се спрепнавме како дечиња
од бран сончевина
и нё голтна крајот како понор глув.
Што бевме ние?
Ангели
Осаменици,
Љубовници
кои од многу топлина
изгореа во страшен студ.
Што бевме ние?
Казна
Приказна
Молитва?
Ќе речам така живеевме
но дали тоа за одговор
ќе биде доволно?
Затоа нема да пишувам за крајот
како за завршена работа,
за него ќе пеам како за почеток
небаре сум луд сатир
избеган од песните.
Смртта е само оправдување
на биолошките закони
и глупава правна констатација.
Љубовта е поголема од тоа.

Патот
Како сите што ме сакале
сега и ти си ангел.
Во тоа не постои
никаква возвишеност
и сосем е неважно
дали ќе продолжам право
или ќе полудам веднаш.
Знам
нема многу вистини
но во ангелите секогаш верував.

Братислав Ташковски е роден на 11 септември 1960 година, во Скопје. Студирал новинарство на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Ги
објавил следните книги поезија:
Прсти во облаците (1987), Бикови во мојот крвоток (1989), Опасна хартија (1991), Ангелот
и жедната муза (1994), Демоника (1997), Мојот кинески меч
(2001), Дом над домовите (2002), Попладнето на еден оптимист (2003), Песни од минатиот век (2004), Гола земја
(2005), Големата љубовна песна (2006), Бегството од Ерусалим (2007), Само ангел – избор од поезијата на албански
јазик (2007), Хаос под небото – избор од поезијата (2008),
Окото на ангелот (The Eye of the Angel) – избор од поезијата
на англиски јазик (2008), Зборови во напад (2009), Парчиња
време (Парчета време) – избор од поезијата на бугарски јазик (2009), Заклучен во тишината (2010), Chaos under Heaven
– избор од поезијата на англиски јазик (2011) и Лоши песни
(2013).
Автор е на драмите Гола земја, Ноќ спроти Свети Никола
(поставена на сцената на Народниот театар во Штип), Беше
еднаш (поставена на сцената на Народниот театар во Струмица) и Проектот Шишков.
Ги објавил романите Ако даде Господ (2008), Кафез од гревови (2010), Расцепен ум (2011) и Актерот (2012). Автор е на
книгата есеи Линија на усвитеност (2000).

Сега си ангел
те гледам без да се појавиш.
Еден ден
кога од многу чекорење
ќе ме скине бројницата
ќе ме фрлат на небесниот пат.
Таму ќе ме обвинат
дека сум живеел како чудак,
сум зборувал со ѕверовите
и сум имал лоша навика
да се вљубувам во духови.
Во тоа сум сигурен
бидејќи сите земски патишта
сам ги поминав,
ми остана само подземјето,
но не можам да одам
со главата надолу!

Порака 1
Повеќе никогаш
нема да бидам истиот.
Кога ќе погледнам натаму
ми снемува храброст
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тоа да го посакам.
Сега сум бројка
и напразно сонувам спомени.
Наутро ме буди глас кој не е тоа.
Ме гали чудна свежина
а твојата рака пишува
порака на божилакот,
дека тоа е гласот на љубовта
што доаѓа по смртта.

но хартијата за оваа смрт не ја признавам.
Надвор од вашата наука
ние и натаму ќе постоиме
и еден ден ќе се споиме
како честички во вселената.
Вие сте само сенка на смртта
која исплашено врти околу пенкалото
за да не ў паднат титулите.

Зборови 2

Луда трка
Се сеќавам
колку напразно молевме
да ги забавиме ангелите.
Да им се стопат крилјата
да не дојдат
или да се заплеткаат во некој
ѕвезден цвет.
Но забрзаа легиите црни
а јас
како немоќен гонител на смртта
го слушав нивниот лет
и гледав како венееш.
Ми кажа дека сум убав
јас го премолчев тоа,
одговорив: Секогаш ќе те сакам.
Не знам кого повеќе мразев тогаш!
Дали болеста
летот на ангелите
или танцот на белите мантили
и нивните спокојни чекори
кои одѕвонуваа како пресуди?
Моите солзи претекоа
сакав да врескам
да го сопрам времето,
да ја искршам машината
која безмилосно
ги изброи последните
15 секунди од твојот живот.

Зборови
Да се објави смртта е лесна работа.
Ни ти, ни јас, ни умрените
не знаат кој владее со нас.
Ти велиш дека ти е жал.
Чудно збунување е тоа.
Не знам дали разбирате
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За вас може да се напише ништо.
Вие сте најголемата болест
и полни сте само со себе.
Во една човечка димензија
вие секогаш ќе бидете
со дијагноза академска точка.
И толку.
Многу бели заблуди го владеат светот
а вашата како магнет се лепи за нив.
Одлучувате за близината на смртта
и делите болки и страданија.
Кој ви го дозволил тоа?

Чуденка
Знам дека никој
не може да ја забрани љубовта.
Таа е голема чуденка
и по нас ќе зборува бучно
и секогаш ќе биде иста,
бидејќи нема разлика меѓу
сонцето денешно и тоа од вчера.
И натаму ќе освојува
ќе гледа со очи на добар змеј
како луѓето се навлекуваат на неа.
Љубовта е секогаш таква
треба само да сакаш
за да не заборавиш
колку си сакал пред тоа.

Сурова песна
Навистина не знам
колку си далеку од мене?
Можеби си тука
и гледаш како го пишувам ова.
Еден ден ќе го откопаме твоето сонце

Што бевме?

и повеќе никогаш
нема да постои лошиот збор.
Јас ќе слушам
ти ќе благословуваш
ќе бидеме ангели без име
кои на животот гледаат како од легенда.
И така повторно ќе бидеме секаде.
Ти
ќе ги даруваш облаците со добрина
јас
ќе садам тревки
но сега по нивите небесни.

Како ќе ја победам оваа зима?
Седам до огнот
спомените ечат како луди тапанџии.
Јас карпата
кој бев како камен
размислувам како
ќе распукнам до крај?
Ми студи
сакам да рипнам во жарта
за да ги побарам изгубените топлини.

Се плашам, душо,
се прашувам како
ќе ја победам оваа зима,
оваа свечена самотија?
Гласот ми вели:
Биди силен
но не знам како да го направам тоа.
Треба да испијам цело сонце
за таква сила,
сега сум смален и премален
потсетувам на сенка од зрнце.
И најмалата искра ме смрзнува.

Спокој
Живеам во страшен спокој,
имам време да направам ново време
но немам желба да поверувам во тоа.
Да не пропуштам некоја порака
будно следам и гледам
како се движат сенките на ѕидот.
Се сеќавам на многу работи
на почетоците
на сите насмевки
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на распоредот на малите предмети.
Овој спокој секогаш ќе биде таков
бидејќи поинаку не можам,
за мене смртта е недокажана вистина,
таа е само изгаснат фенер
во тунелот на животот.
Затоа не сакам да верувам
дека тоа не може да се смени.
Сега нека биде спокој
но кога ќе изгаснам
тогаш ќе видам
кој навистина победил.

Лимени барабани
Ова го пишувам како
сё уште неполуден човек
Се видов како невидлив маж
и со очите лазев по небото.
Музиката почна да удира
на лимени барабани во моите уши.
Викаше:
Слушај! Гледај да видиш!
Еден див барабанџија
ми истури топено олово на главата,
топлината
ги разбуди биковите низ вените
и сетив како лошите ноти
танцуваат во моето срце.
Молев да ми го одврзат јазикот
за да запеам лечебно,
но наместо тоа
еден голем виолински клуч
ме камшикуваше со молњи
и нозете ми ги истегна
до дното на морето.
Тогаш пукнав од тишина и
се раскрилив како змеј,
летнав над црната музика
и молкнаа барабаните.
И никој не викаше веќе.
Музиката ја проголтав како аспирин.

Се вратив во нашиот дом
Ти остана
во расадникот на ангелите
(или којзнае како се вика тоа место).
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Дома
ги гледав збунетите луѓе,
тие правеа сё за да ја симнат
твојата посмртна слика од моето лице.
Бев исплашен од таа добрина,
дури и сонцето ме болеше
кога гледав нагоре да видам
дали си заминала.
Потоа како ранет
влегов во нашата соба,
да зацелам од мирисите
и длапките од нашите тела
кои сё уште пладнуваа на постелата.
Некој повика:
Готово е!
Моето лице се стегна
и ја прегрна твојата насмевка
која ќе ја носам до крајот како
Железна радост.
За да знам
дека сум љубел прекрасен човек.
Заминувања
Ова е безмилосно време.
Во него нема доаѓања
има само заминувања.
Тоа е исплашен карван на чудаци
кои заборавиле сё.
Сега одат со тоа што имаат
и ништо не им е важно,
дали е студено
дали е топло
и дали утрото ќе биде ново.
Тие чудаци се мојот сој
сортата која мрази заминувања и
сака да се буди
во диви и минати мигови.
Јас се разбудив тука
и видов
заминуваат предметите,
твоите убави фустани
полетаа како птици,
се чудев зошто ги снемува боите
кои некогаш ми значеа радост.
Со нив избегаа и насмевките
исчезнаа како ветровите,
но ми ги отворија очите
од канџите безмилосни
да спасам важни нешта:
Ги стегнав спомените
го прегрнав тоа што никој
не може да ми го земе:
Твојот насмеан лик во моите очи.

ПОЕЗИЈА
Марина Мијаковска

Одовде се раѓа тишината
Сакам да создадам
Манифест
Што ќе ги потопи
Сите заостанати
Звуци од вревата во градот
Облечен со нова стаклена кожа
Секогаш кога гриза студот
На минус десет степени целзиусови
Ти треба потопла облека под умот
Под ќелиите имаш превез
Што ќе ги покрие магнетните мисли
Што ја нагризуваат
Тишината на дишењето по вертикала
А кислородот создава нов лек
И
Пулс во клетките на Битието

Помеѓу страниците
Таму долу
во подрумот на
Потсвеста
срцето не ги познава
страниците на кои се извезени
зелените замоци од нечие – туѓо детство
Затворена ти е Вратата
за секакво духовно додворување
и босо благословување
пред означување на нов ден по полноќ
Мислата ти мириса
со вкус од презреана смоква
Лепливо – подло
ти работи според
законот за универзална аналогија
излегувајќи
тивко
непоматено
заспивајќи
во стаклен чадор
со непоканети слики

Марина Мијаковска (1984
г., Скопје) дипломира на Kатедрата за општа и компаративна
книжевност при Филолошкиот
факултет Блаже Конески во април
2007 г. Во 2011 г. на истиот факултет го одбрани магистерскиот
труд и се стекна со звањето магистер по филолошки науки. Во
2012 г. запиша докторски студии
на тема Ecriture feminine и романот: прилог кон феминистичката теорија на жанрот. Предмет
на нејзин интерес се и книжевната
методологија, родовите студии, фолклорот, антропологијата
и старите цивилизации.
Пишува поезија, есеи, куси раскази и книжевни критики.
Има објавено педесетина книжевни прилози. Објавува во македонската периодика: интернет-списанието Репер, магазините за литература и култура Наше писмо и Акт, електронското компаративно списание Мираж и списанието за уметност,
култура, наука и општествени прашања Разгледи. Автор е на
поетските збирки Номадска душа (2010 г., Антолог), Куфери
(2013 г., Матица македонска), Психоаналитичка алхемија на
страсти (награда „Караманов“ за 2013, Радовиш; награда
„Македонска книжевна авангарда“ 2014 од фондацијата Македонија презент и издавачката куќа Феникс). Во 2014 ја објави збирката раскази Куќички, за која ја доби наградата „Крсте
Чачански“.
Застапена е во Ветерот носи убаво време: антологија на
најмладата македонска поезија и проза (2012 г., Матица македонска), Антологијата на младата македонска авангардна поезија (2012 г., Феникс), Песна меѓу две лета (2012 г., Струшките
вечери на поезијата).
Добитник е на „Специјалната награда за литературно
творештво со високо уметничко ниво со ценети и трајни поетски вредности“ на Поетските вечери во Корча, Албанија,
во 2012 г.

Фосили од минатото
Кога бараш
Човек
Под прстите на секој неископан предел на земјава
Сети се на теоријата за ротацијата
Главата ти стана
Атлас за вртоглави кружници
И земјина рамнотежа
Секогаш кога ти е изгубено тежиштето
И секогаш кога ти потврдено лежиштето
Географијата ти закова
Челични пранги на листовите
(жолт си во умот)
Кога минуваш низ истиот парк
Во кој Никогаш не си
Ти – палеонтолошки остаток
Од ист Човек
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ФОТОГРАФИЈА И ЗБОРОВИ: КРЕАТИВНА СИНТЕЗА1

Дами и господа, драги пријатели, 1
најнапред сакам да им се заблагодарам на авторите Венко
Андоновски и Љупчо Илиевски што ме повикаа да бидам и јас дел
од овој прекрасен проект, проект кој вечерва ја доживува својата кулминација и доаѓа до својот апогеј. Инаку, самиот проект е
поддржан од весникот „Нова Македонија“ како една совршена
комбинација на зборот и на сликата и како можност читателите
да имаат, едновремено, допир со убавината и со добрината, та
затоа она што сакам на почетокот недвосмислено да го искажам е
сопственото задоволство врзано за фактот дека кај нас се иницира
и се реализира еден ваков проект.
1

Воведна реч при промоцијата на книгата на Венко Андоновски и Љупчо
Илиевски „99 збора & 1 фотографија“, Скопје: НИК Нова принт,
2014 и отворањето на истоимената изложба на 14.02.2014 во „Порта
Македонија“.

Како што укажуваат авторите (едниот во предговорот на
книгата, а другиот во разговорите што со него ги имав), сё започнало мошне едноставно: со желба да им се помогне на оние што
најмногу имаат потреба од тоа – телесно, духовно и економски
најзасегнатите – а сето тоа да се стори со помош на фотографиите
и зборовите кои секоја седмица, цела година, на страниците на
весникот „Нова Македонија“ се објавуваа со можност фотографијата и 99-те зборови врзани за секоја подделна фотографија
(99 зборови и 1 фотографија), да бидат откупени од читателите,
а средствата да се соберат и да се донираат во хумани и хуманитарни цели.
Во тоа, всушност, се состои и големината на проектот „99
& 1“: како дигитално или хартиено достапна естетско-етичка
информација и комуникација секоја седмица во весникот „Нова
Македонија“, потем како книга и како изложба на фотографии

Љупчо Илиевски: Небесни луѓе
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и текстови врзани за секоја поодделна фотографија, но и како
хуманитарна акција која еве, во овој момент, ја доживува својата
конечна реализација.
Затоа, сега и овде пред нас, а и изминатата година на страниците на весникот „Нова Македонија“, се остваруваше и се остварува идејата еден мал наратив да се престори во голем, и тоа во
време за кое мнозина сметаат дека е време на крајот на големите
приказни (а меѓу нив и на наративите за просветителството и за
хуманоста). Малиот наратив кој станал голем е личната приказна
на двајца автори (веќе во своите зрели години) кои решиле да
направат хуманитарна акција и да соберат средства за децата со
посебни потребни. Хуманоста и високата етичност на овој чин е
несомнена и затоа и на Илиевски и на Андоновски треба да им
бидеме благодарни. Едновремено, благодарни сме им и зашто од
една ваква одноставна идеја произлезе и нешто сосем неочекувано: поврзување на два креативни пристапа, едниот од доменот на
класичната уметност на зборот, а другиот од доменот на веќе не
толку младата уметност на фотографијата.
Затоа проектот „99 & 1“ не е натпревар меѓу двајца автори
за тоа што е повредно: една слика или 99 зборови! Тоа, исто така,
не е агон од гледна точка на предоминатноста или супериорноста
било на литературата било на фотографијата, односно тоа не е
натпревар помеѓу уметноста на зборот и уметноста на визуелното.
Напротив, тоа е една креативна синтеза од аспект на односите на
уметностите, исто како што е и креативна синтеза од гледна точка
на односот помеѓу mimesis-от и ekfrasis-от – простете ми за овие
технички теориски поими, но и тие понекогаш се нужни, но не
за да се покаже некаква ученост туку само поради потребата да се
дофати секогаш посакуваната прецизност на искажувањето која
никогаш не треба да премине во некаков жаргон на автентичноста!
Затоа, во проектот „99 & 1“ станува збор за комуникација помеѓу
уметноста на зборот и онаа на визуелните уметности, од една
страна, и комуникација помеѓу публиката на светот на уметноста
и светот на хуманоста, од друга страна.
Затоа, дозволете ми, сега, сосем накратко да се произнесам и
за естетичкото свето тројство овоплотено во релацијата автор–
дело–публика, релација што на показ ја имаме во овој значаен
проект.
Најнапред, ред е да се кажат неколку зборови за авторите
и затоа, тргнувајќи од принципот на сениоритет, започнувам со
фотографот.
Љупчо Илиевски – во маало во Тафталиџе го викавме (и
денес не знам зошто) Чамец. Тој е посветен на фотографијата
од младини, а денес професионално од неа и живее, работејќи
како камерман и снимател во МРТВ. Автор е на седум самостојни
изложби и учесник на голем број групни изложби и проекти (со
фотографии објавени дури и во прочуениот месечник „National
Geographic“). Тој едновремено е и пасиониран познавач на убавините на Македонија – што може да се забележи и од неговите
прекрасни и мајсторски обликувани фотографии.
Венко Андоновски – блиску до Тафталиџе, отаде Вардар и
отаде мостот на „Обединетите нации“, од Влае, професор и писа-

тел, полиграф и автор кој како што тргнал набргу ќе има објавено
повеќе книги отколку што има години – ги наведувам во математички след: 1 книга поезија, 1 монографија за Македонија, 2
книги раскази, 3 книги новински колумни, 4 романи – последниот
награден неодамна – 6 книги книжевн- териски расправи, 12 драми
и неколку антологии и преводи. За вредностите на неговото севкупно книжевно-теориско дело говорат многубројните награди,
меѓу кои, секако, „Балканика“ е највредната.
По краткиве укажувања врзани за авторите, потребно е,
сега, да се проговори и за нивното заедничко дело и за делото
воопшто, а тоа во конкретниот случај е повеќе од комплексно.
Зашто станува збор и за фотографијата (како уметност), но и за
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книжевноста како уметност на зборот, но и како поетско-прозен
дискурс (одредница најблиску до самозададените ограничувања
врзани за 99-те зборови).
Најнапред, еве, предлагам на увид неколку укажувања за
фотографијата и за Едната (& 1) фотографија на Љупчо Илиевски.
Фотографијата отсекогаш била раскажување приказни со
помош на светлината. Не случајно во нејзиното име е вткаена
врската помеѓу светлината и пишувањето (photos + graphos). Таа
раскажува приказни за општеството, но и приказни за природата, приказни за индивидуите, но и приказни за колективитетите.
Затоа пишувањето со помош на светлината, а особено постојното – дигиталното, денес, секому му е крајно достапно. Но, за
среќа, секојдневното фотографирање за домашни потреби и
уметничката фотографија се одделени со непремостлива бездна.
Таа состојба е слична на онаа од автомобилската индустрија: и
таму стотици милиони луѓе имаат и возат автомобили, но само
малкумина се возачи на формула еден или на рели-трките. И во
однос на фотографијата состојбата е идентична: секојдневно се
произведуваат милијарди и милијарди фотографии, со помош
на достапни дигитални фотоапарати или мобилни телефони со
камера, а наспроти тој квантитет стои малобројниот квалитет на
успешната уметничка или агенциска фотографија. Оваа состојба
е слична на состојбата што владее и во светот на уметноста, каде
што комерцијализацијата на уметноста нужно водеше кон нејзино
глобализирање и нивелизирање, или со други зборови кажано, кон
раскажување на исти приказни насекаде во светот. Но уметничката
фотографија се одделува од овој свет на истоста, градејќи други
светови на различноста, разкажувајќи нови и поинакви приказни
од постојните. Во тоа се состои нејзината моќ и во тоа се состои
нејзината убавина.
Затоа воопшто не е случајно што на логото на „Интернационалната федерација на уметничката фотографија“ (FIAP –
Federation Internacionale de l’Art Photographique) стојат латинските
зборови – scientia-ars-lumen – „наука–уметност–светлина“, со што
се укажува на јасната поврзаност помеѓу развојот на науката и на
уметноста, зашто и фотографијата како занает и како уметност
е можна само во контекст на забрзаниот техничко-технолошки

развој, додека „пушувањето“ со помош на „светлината“ како да
излегува надвор од иманенцијата и се движи кон трансценденцијата и кон метафизиката на светлината.
Инаку, познато е дека зборот „фотографија“ првпат е воведен
од Германецот Јохан фон Медлер и од Англичанецот сер Џорџ
Хершел, но фотографијата како техника но и како уметност е
создадена од страна на Французите Жозеф Нисифор Ниепс (под
името хелиографија, во 1826) и на Луј Дагер (дагеротипија), при
што расправите за тоа кој прв, но и кога, неа ја измислил сё уште
траат. Денес, пак, 175 години од создавањето на „фотографија“
во 1839 година (тоа е конечниот утврден датум на „раѓањето“ на
фотографијата), но и илјадници години од митското постоење на
Нарцис – тој прв вљубеник во „автопортретната“ фотографија
испишана врз лицето на водата – низ окото на камерата и на фотографот, како што укажува врвната уметница на фотографијата
на XX век Беренис Абот,„сегашноста станува минато“ – и во однос
на природата, но уште повеќе во однос на општеството! Оттаму,
како што со помош на психоанализата човекот го осознава нагонски-несвесното така и со помош на фотографијата човекот го
осознава, како што велеше Валтер Бенјамин,„оптички несвесното“.
Затоа не е претерано ако се каже дека сите овие белези на
фотографијата се наоѓаат и во фотографиите на Љупчо Илиевски!
А сега неколку зборови и за 99 зборови на Венко Андоновски.
Кога би се обиделе да дадеме една апофатичка одредба (во
духот на теолошките одредби, каде што апофатички – негативно
– се говори за тоа што Бог не е, а не што тој е!), секако, би можеле
да кажеме дека 99 зборови не се фотоколумна, дека тие не се ни
поезија, не се ниту краток расказ, а не се ни екфразис или мимесис, ниту, пак, се краток есеј. Многу повеќе, и веќе во духот на
не-апофатичките одредби, тие се едно модерно и постмодерно
жанровско лизгање од една книжевна форма во друга. Но во тоа
и се состои, впрочем, протејството на современата книжевност
и уметност! Затоа, кога го читаме текстот на Венко Андоновски
насловен како „Молитва за Големото Едно“ и кога до нас молитвено
допира неговата „едноминутна новела“ врзана за фотографијата
на мајсторот Љупчо Илиевски (како еден замрзнат фрем на надворешната и на внатрешната убавина на Преспа), тогаш сите ние
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воспримачи и на фотографијата и на зборовите, како да се слеваме
и со тишината и со совршенството на врвната контемплација.
Затоа и во целина ги предавам 99 зборови од „Молитвата
за Големото Едно“, со укажување дека на нивно место со истата
убавина и возвишеност може да стои и која било од другите 55
целини на „99 + 1“:
„О, семоќен Создателу на Вселената! Како успеваш Ти,
Големо Едно,
да ги израмниш спротивностите! Езеро, планини,
небо и облаци?
Моето надворешно око така гледа. Внатрешното вели:
Едно е тоа.
Езерото е разбранувана планина, планината е скаменето
езеро, небото
е езеро по кое се брануваат планини од облаци.
Кажи ми Ти, Семоќен и нем, суров трезору на тајни,
Едно ли е тоа,
Ти ли си тоа, или и Ти си имаш спротивност своја,
и дали таму,
каде што Си, има мигови во кои и Тебе Ти се чини дека
си Едно со
светот, како што мене сега ми се чини?“
Сепак, ако сакаме со најмалку зборови да ја определиме
суштината на „99 & 1“, ќе треба да се каже дека целината на овој

потфат, и како книга и како изложба, се состои, недвосмислено, во
интермедијалното единство на врвните уметнички остварувања на
фотографијата и на зборовите, на „светлописот и на лепословието“,
кои во себе содржат длабоко етички праизблик!
И на крајот, но не и најмалку важно, неколку зборови и за
публиката. Рецепцијата на заедничкиот проект на Љупчо Илиевски и на Венко Андоновски, во контекст на благородната и
благодарната публика на „Нова Македонија“ е несомнен, за што
говори и продажбата на скоро сите сетови од проектот „99 & 1“.
Оттаму, естетското доживување, поврзано со естетско-етичкиот
одѕив на публиката, како да ја оствари во стварност дамнешната
идеја за единството на убавината и на добрината, таа античка идеја
за „калокагатија“ (kalos kai agathos = убаво и добро), која денес
како да е подзаборавена. И затоа со право Венко Андоновски во
Предговорот кон книгата „99 & 1“ укажува на безрезервните позитивни реакции од читателите, кои како да се навикнаа, во овој
неестетски свет, да застануваат со потребната почит кон „убавината овековечена на светлописанието наречено фотографија и на
краснописанието наречено – книжевност, односно лепословие“.
Затоа оваа остварена креативна синтеза на фотографијата и
на зборовите има уште подлабоко значење. Таа се восприма и како
единство на визуелното и на аудитивното, но и како единство на
естетското и на етичкото. Таа се остварува, едновремено, и како
остварување на посакуваната целина, на тоталитет на квантитативното, на стотката (99 + 1), но и на тоталитетот на квалитативното, на убавината, на добрината и на вистината на уметничкото
дело во раздобјето на неговата дигитална репродуктивност.
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НОВИ ПЕСНИ
Виолета Танчева-Златева
Женско
Не брборам сентиментално
за да може Другиот да го нарече
женско моето творење
Од каде си ја набрал таа привилегија
Од кое дрво си ја скинал таа недозреана овошка
што ги скомињави устите
Од реката на животот не се црпат такви „дарови“
Најбројни се поклониците
пред богот на глупоста

Повторно се преоткриваме
се душкаме
претпазливо
да видиме тие ли сме
Немаме толку време
за да направиме уште една грешка

Никулец
Некои семиња никогаш нема да изртат
Некои песни никогаш нема да се напишат
За некои врати нема да се најдат клучеви
и молњите на мислата ќе останат гламјосани
Некои работи засекогаш изгубени ќе останат
во безредието на космосот –
засекогаш заклучени
и неродени од утробата на Времето
Остануваат само во нас
длабоко закопани
Како никулецот на смртта
во срцевината на животот

Душкање
Ние сме духовни роднини
Крвта им ја оставаме на варварите
на вечно закрвените племиња
на исконот
потонати во јалови кавги
Сродници сме
духовни половинки кои се изгубиле
некогаш
во почетокот на времето
и сега
постепено
се пронаоѓаме
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Пауза
Ја оставаме љубовта да здивне од нас,
од оваа година без лето,
од овие синори издлабени од болки и пизми.
Кадела по кадела
се пласти копнежот во универзумот
и нё препознава како свои чеда.
Нејаки сме да го признаеме за свој
па му припишуваме некои туѓи својства
и го ишкаме меѓу две голтки кафе
смислувајќи мудри изговори.
Неправедни кон него,
сурови кон себе –
му вртиме грб,
како искината кошула
на првиот контејнер го обесуваме.
А каде потаму
од него
од себе
од ова лето забегано
што до лани ни искреше
во црнките?

Бдеачот
Оџагорен
во темното око на ноќта
Осамениот бдеач

Женско

станува сведок на сопственото
растопување во темнината
Само миг – кус но значаен
им се чувствува брат на книгите
и просолзува со нивната тага
поради залепените страници
Којзнае колку векови
никој не ги подзел да ги згрее
во дланките
помислува и повтува да ја избрише
солзата од аголот на непостоечкото
Око

Читач на етикети
Поблиску подалеку
Одлево оддесно
искосено нагоре кон неонката
навалено надолу кон сенката на полицата
Се заматуваат
и погледот и умот
Сё што можеш да видиш
се само еднододруго нанижани
нечитливи
минијатурни
буквички
Една низа невидливи знаци
од кои може да ти зависи животот

Лудило
Не ми треба божествен знак
или ѓаволово искушение
за да се нурнам
во бран лудило.
Јас сум луда
во својата нормална состојба.
Не озборувам додека пијам кафе,
не размислувам кој фустан да го облечам
или како да возвратам на навредата
додека ги мијам чиниите,
не обувам штикли
кога одам на родителска.
Мене не ми треба
врело лето за побудалување.
Споените жички се мојата
најнормална состојба.
Како другите во морето
јас пливам во своето
поетско лудило.

Моето
Ова ли е моето што долго ме чекало
Пекало по мене
и се чудело зошто ме нема?
ЈАС не доаѓам секогаш само по себе,
сакало да ми каже.
Треба срцето да се осоколи
и да се крене ногата за првиот чекор
Потоа се полесни другите
до крајот од патот каде што те чека Твоето
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РАСКАЗ
Огнен Коцевски

КАРЛОС ГАРДЕЛ –
МИСТИЧНАТА
ТАНГО-ЛЕГЕНДА
24 јуни 1935. Мирно попладне на улиците во Буенос Аирес. На
отвореното кино во Абасто се слушаат реплики од најновиот филм
на Карлос:„Денот кога ме сакаше“.„Te quiero Carlos“, вели глумицата
со висок флертувачки тон. „Но Вие не ме сакате!“ А тој одговара
„Мојот живот е лошо сценарио“. Филмот одеднаш го прекинува
кинооператорот кој излегува пред публиката соопштувајќи: „Моја
должност е со голема тага да Ве информирам дека денеска, во 5.30
часот, во авионска несреќа животот го загуби Карлос Гардел!“

Карлос Гардел

Умре Карлос. На улиците во Буенос Аирес се слушаше несекојдневен џагор од извици и лелекање. Во кафе-баровите на Рио
де ла Плата допираа мелодраматични звуци од „Adios Muchahos“
и „Por una cabeza“. Аргентина е обвиена во тага поради загубата
на еден танго-пејач. Се играше танго со насолзени, затворени очи.
Десетици илјади Аргентинци во долги поворки го следеа ковчегот
што го влечеа коњи до неговото вечно живеалиште. Сите тагуваа
по загубата на „Карлитос“.

Карлос Гардел е роден под името Чарлс Гардес, како дете на самохраната мајка Берт Гардес, во Тулуз, Франција,
во 1890 година. За да ја избегне стигмата од тоа да се биде мајка на вонбрачно дете, Берт се преселила во Аргентина,
велејќи дека е вдовица. Како дете, Карлитос работел во оперски куќи (во Буенос Аирес имало пет во тоа време, од
кои Театарот Колон денес е жив пример), во техничката служба, кревајќи завеси, па дури и станувајќи ја публиката
да аплаудира. Инспириран од славните пејачи од тоа време, Гардел почнал да ја гради својата популарност пеејќи
во кафе-барови, на приватни забави и учествувајќи на коњски трки во Буенос Аирес. Тангото го лансирало во светот
на славата кога ја извел една од првите танго-песни во 1917 година, под наслов „Mi Noche Triste“ („Моја тажна ноќ“).
Снимката доживеала невиден успех правејќи го Гардел првиот танго-пејач.
Гардел почнал да го обиколува светот и да снима филмови со продуцентската куќа Paramount Pictures од Париз.
Заедно со својот пријател, Аргентинецот Алфредо Ле Пера, пишувал стихови за танго на јазик разбирлив за разновидната шпанска публика. Ова дуо ги напишало некои од најпознатите песни на Гардел, меѓу кои „Mi Buenos Aires
Querido“ („Мој драг Буенос Аирес“). Заедно со неговиот ансамбл од гитаристи, одел на турнеи низ Јужна Америка,
Франција и САД.
Во 1935 година, Гардел и Ле Пера тргнале на промоцијата на нивниот најнов филм „El dia que me quieras“ („Денот
кога ме сакаше“). При полетувањето во Меделин, Колумбија, нивниот авион се урнал и доживеал тешка несреќа.
Никој не преживеал. Телото на Гардел било пренесувано низ Колумбија, со параход до Њујорк, Рио де Жанеиро,
Монтевидео, и назад до Буенос Аирес.
Гардел бил погребан заедно со неговата мајка, на гробиштата во Чакарита. Неговиот гроб, прогласен за национален споменик од поранешниот претседател Нестор Киршнер, е масовно посетуван од обожаватели од целиот
свет. Посетителите од целиот свет доаѓаат на неговиот гроб, играат танго со полна страст и палат цигара во негов
стил. Кога ќе заврши песната, ја оставаат цигарата во раката на неговата бронзена статуа. Потоа ставаат роза во
неговиот ревер, „за да остане засекогаш весел“. До денес, сеќавањето за Гардел сё уште опстојува, за што сведочи
познатата изрека „cada dia canta mejor“ – „секој ден пее сё подобро“ и „неговата музика старее како доброто вино!“
Во 2003 година УНЕСКО го прогласи неговиот глас за културно наследство на целото човештво.
За мнозина, Гардел е отелотворение на душата на тангото. Неговиот живот, неговата љубов и смрт, остануваат
завиткани во мистерија. Расказот што го читате е резултат на една моја инспирација од животот и делото на танго-легендата.
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Но кој беше овој човек по кој сите жалеа? Каква ли тага ја
обви цела Латинска Америка по пејачот кој носеше подискривена
борсалино шапка и чија широка насмевка веднаш ја истеруваше
тагата од неговите песни? Каков дух ја опседна Аргентина што
дури и националната химна беше прекинувана додека неговото
тело се пренесуваше до гробиштата во Чакарита?
l

l

l

Утро по улиците на Буенос Аирес. Во ресторанот Санта Лучија разговараат двајцата пријатели:
– Дали ги прочитавте денешните весници, дон Рацано? Вечерва на репертоар во театарот Есмералда е танго!
– Танго?...Но зар танго во театар? Ах, колку ли само ниско
паднавме, дон Магалди! Топлите прегратки од борделите се преселија на театарската сцена! Каков срам!
– Ма не, ќе настапуваат музичари. Ќе има и пејач!
– Тангото ќе се пее? Зар не е тангото тажна мисла која се
танцува, како што велат поетите?

– Ниту еден инструмент не може да ја искаже емоцијата како
човековото тело и глас, мој драг Рацано!
– А кој ќе пее?
– Дон Карлос.
– Дон Карлос Гардел? Темното момче од Абасто? Навистина,
тој пее како славеј!
Јули 1917. Театарот Есмералда, Буенос Аирес
Врева во театарот Есмералда. Сите со нетрпение го очекуваа
вечерашниот настап. На сцената се појавува маестрото чиј глас
ја пробиваше силната врева на публиката. „Дами и господа, аргентинскиот пејач Карлос Гардел!“ Веднаш потоа пејачот, заедно
со придружбата, ги зазедоа своите места на сцената. Гитарите
ги отсвирија своите први акорди, а веднаш по нив грмна гласот
на Гардел. Уште од првиот испеан стих мрморот на публиката се
смири до речиси целосна тишина. Тишината стана толку чудесна
што беше погласна дури и од самата врева која ў претходеше.
Публиката целосно занеме пред стиховите:
Ме напушти во најсреќните мигови од мојот живот,
Ја остави мојата душа скршена и моето срце полно со трње
Знаеше колку те сакав сите дни
И дека беше извор на мојата радост и огнени сни
Сега сум без утеха, драга
И пијам за да ја заборавам оваа тага...
На крајот, публиката стана на нозе и со солзи во очите и со
громогласен аплауз ги поздрави музичарите. Во тој миг, Карлос се
присети на моментите кога работеше во театарот и кога на крајот од
секоја претстава мораше да ја станува публиката за да аплаудира. Тоа
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веќе не беше потребно. Темното момче од Абасто изнудуваше воздишки и аплаузи. Таа ноќ на полната месечина надвор од баровите
светот за првпат ја слушна првата танго-песна: „Моја тажна ноќ!“
– Каква ноќ! – му рече Изабела на Карлос.
– Магична тажна ноќ, моја љубов!
– Да, ајде да заиграме едно танго!
Таа ноќ Изабела дел Вале и нејзиниот партнер го заиграа
тангото на својот живот! Носталгичен и мелодраматичен танц
беше тоа. Токму како и нивната љубов, која со секој изигран чекор
почнуваше да се буди.
l

l

l

26 јуни 2014, Кафе Тортони, јужен дел на Буенос Аирес.
Петочна вечер. На слабоосветлениот подиум во кафе-барот Тортони десетина двојки, припиени во прегратки, танцуваат
танго. Тие танцуваат како да се знаат со години, иако се запознаа
само пред половина час! Многумина од нив прв пат ја слушаат
мелодијата од времето уште кога нивните родители биле млади.
– Ја знаеш ли песнава? – го прашува една девојка младичот
додека танцуваа со допрени образи и гради.
– Не. Но мислам дека е од времето на... Хм... којзнае! – одговара несигурно младичот.
– Тоа е Mi noche triste, првата испеана танго-песна! – рече таа,
додека нејзините високи штикли за танго исцртуваа на подиумот
„осумки“.

32

26.09.2014

– Аха. А извини, како се викаш? – ја праша срамежливо.
– Јас сум Изабела, а ти?
– Изабела, мило ми е. Јас сум Карлос.
– Карлос, а? Токму како името на пејачот на оваа песна! – рече
таа збунувајќи го.
– Дали сакаш да се напиеме нешто? – ја покани младичот
на крајот од песната.
Веднаш седнаа на блиската маса. Изабела го дофати новиот
весник што висеше од другото масиче до нив:
– Еве, за ова ти зборував – рече и му ја покажа насловната
страница од најновиот број на весникот „Кларин“:
„Аргентина се сеќава на пејачот на трагичните танго-песни.
Аргентинскиот славеј кој ’секој ден пее сё подобро‘ на денешен ден го загуби животот во авионска несреќа. За генерации
Аргентинци, неговите тажни стихови со мелодраматични напливи
од емоции го одразуваат расположението на нацијата во потрага по
самата себе!“ – го прочита таа поднасловот на статијата. Ја запраша:
– Која била жената на неговиот живот?
– Изабела дел Вале. Но Гардел никогаш не се оженил. Тој
умрел трагично токму како и во неговите трагични балади, во
четириесеттите години од својот живот! – одговори Изабела додека
келнерот ги послужуваше со кафе кортадо.
– Изабела дел Вале? Токму како и твоето име!-рече Карлос
со насмевка на лицето.
– Изабела и Карлос. Каква случајност!
– Ништо не е случајно, драг Карлос. Сакаш ли утре да го
посетиме неговиот вечен дом?

КАРЛОС ГАРДЕЛ – МИСТИЧНАТА ТАНГО-ЛЕГЕНДА

Карлос не сакаше да оди. Но можеше ли да ја одбие преубавата Изабела, која ја запозна таа ноќ?
Следното утро Карлос и Изабела го паркираа автомобилот
пред гробиштата Чакарита во јужниот дел на градот. Со помош
на мапа успеаја да го најдат гробното место на легендата, каде што
се издигаше бронзена статуа. До неа можеше да се видат свежи
маргаритки и спомен-плочи.
– Пристигнавме!
– Местово е по малку морничаво! – со трепет во гласот рече
Карлос.
– Се сеќавам – рече Изабела – кога имав шест години, татко
ми ќе ме подигнеше на рамењата над толпата за да го видам пејачот.
Дома ги имавме сите негови плочи!
Погледот им го задржаа натписите на спомен-плочите: „Карлитос, ти беше духовен, уметнички татко на мојот син“ и „Гардел
ќе го осветли нашиот пат!“
– И покрај тоа што е починат веќе осумдесет години, тој е сё
уште жив! – рече Карлос.
– „Cada dia canta mejor“– „секој ден пее сё подобро“, велат. Го
слушаш ли неговиот глас?
Гласот доаѓаше од нејзиниот мобилен телефон. Ја пушти
песната Mi noche triste, која ја исполни морничавата атмосфера
на гробиштата во Чакарита.

– Ајде, да заиграме! За кралот на тангото! – го покани Изабела.
Карлос прифати. Среде розите и маргаритките, околу трошните гробни плочи, заиграа танго со полна страст. Љубовта и
смртта се споија во едно. „Te quiero Carlos! Te quiero! – нејзините
раце го допреа неговото лице. Откако заврши песната, запалија
цигара. Остатокот од цигарата го ставија во раката на неговата
статуа. Неговиот ревер го украсија со букет рози.
– За да остане засекогаш весел! – рече Изабела.
Додека ги изговараше овие зборови, го соблече фустанот.
Нејзините усни ги исполнуваше шепотот на последните стихови
од „Моја тажна ноќ“:
Се сеќавам на ноќите
На сите стихови и твои песни.
Гитарата е сега во орманот
И никој веќе не пее ниту свири
Дури и светлината во мојата соба се смири
Се чини не сака да ја осветлува мојата тага
Секој момент и секој час
Веќе нема спас... Јас морам...
Во нејзините раце блесна пиштол. Се чу силен истрел. Сребрен куршум ги пронижа со крв градите на Карлос!
Беше тоа тажна ноќ...
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ПРЕПЕВИ
Милан Орлиќ
Лебедот во Струга
Како Јејтс би станал и јас, би станал и би отишол:
би отишол на Инисфри.
Како лебед, во Струга би долетал: по мене,
да би паѓал мирот
капка по капка. Како пчелиното брмчење. Би долетал
во тој крај, каде
истото и едното се – просјак и крал. Еднакво
кај што цутат, за оние
кои имаат слух: сетилноста и безвременоста
на духот. Би пеел и јас,
на златната гранка од Византија. Би станал и засекогаш
би отишол, на островот
Инисфри. Во зрелата доба, што преостанува уште?
Впрочем, во овој
дамна умрен град, соколот одамна
не го слуша соколарот.
Плодови, илјади и илјади златни есени
паѓаат директно во
Пандорината корпа. Се ближи, се ближи есента.
И животот без смисла.

ПЕСНИ ОД ШИШИЊАТА ШТО ПЛУТААТ

Песни од шишињата што плутаат:
Прозорец
Од кога за себеси знам, живеам во овој
пустоостровски
Град, во куќа без врата и со еден
единствен прозорец.
Неговиот поглед стига до океанот: мал
но без брегови
океан на шишиња што плутаат и го покриваат
пустоостровскиот
видик. Во нив се огледуваат прозорските
окна од секоја,
па и од најмалата и најоддалечената куќа.

Песна од шишињата што плутаат,
со електронска пошта
Секојдневно се ѕвериме, праќачот на пораките и јас,
во екранот од компјутерот: на два
различни краја од светот, како двајца алкохоличари
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Милан Орлиќ (поет, прозаист,
есеист) е роден во 1962 година,
во Панчево, Србија. Дипломирал на Филозофскиот факултет
во Белград. Ги објавил книгите:
За не/стварното, расказороман; Момо во поларната ноќ,
мал поетски роман; Записи од
поларната ноќ, есеи; стихозбирките Од поларната ноќ, Зујот на милениумот, Градот, пред
да го сонам, Копнеж за целината. Поезијата му е преведена
на петнаесетина јазици, застапен е во повеќе антологии и е
повеќекратно наградуван.

на дното од исто шише
На кое не наоѓаме ништо што би нё
поштедило нас:
тоа што сме вмрежени не значи дека сме
и здружени.
Од кога се познаваме, сите гадости со кои
меѓусебно се даруваме,
љубезно возвраќајќи на неискреностите кои
ги претпоставуваме,
единствeно што нё поврзува и несебично нё здружува
се два краја на истa
осаменост. Мозгам околу тоа, сосем необврзно,
додека смирено седам
на забарскиот стол како токму јас да сум пораката
во последното шише,
и небаре моето паметување ќе го спаси светот.

Песна од шишињата што плутаат,
илјада години подоцна
Иако искрено се обидов, ете, сепак
не успеав да станам:
Дворски градинар, Послужувач на вино или барем
Кралска будалетинка
Која ги соединува сите овие возвишени служби. Како и
многу други,
ни помалку отмени: служба на личен Кралски
секретар, советник
на љубовниот или политичкиот трујач.
И уште што ми преостана
отколку да ја прифатам, макар и без волја, улогата
на Дворски поет.
А кога Судбината или самиот Бог ми наметнаа
ваква наблагодарна
животна приказна, сосем извесно, малку личи
на награда, но пред сё
на строга казна – што ми остана
само неутешно да очајувам?

Лебедот во Струга

Да бев барем Дворска будалетинка,
би можел неказнето да ў се
ругам на Кралицата која штотуку ме казни
бидејќи Неа, не трепнувајќи, ја одбив
на разуздениот книжевен турнир на Грбавица.
Отворено зборувајќи: каква Судбина, каков Бог?
Ме стигна
нејзината одмазда. Но нека: и јас кон Неа бев
сосем дарежлив и великодушен.
Заради мене стана позната во сето наше не толку мало
кралство: Впрочем Таа позната кралица
чиј најголем кошмар е огледалцето и во него,
од Неа, поубава е Снежана.
Иако, се разбира, нештата не смеев да ги именувам
со вистинските имиња.
Но изгледа, сепак, сите сё разбраа. Освен
Таа самата, секако.
Како така, ме смирува таа прекрасна помисла:
дека не сум единствениот
чие огледало одамна е парчосано. И еве ме сега
на брегот од океанот
без брегови, исполнет со нескриено задоволство:
во едната рака
ја држам оваа песна, во другата шишето. Да му помогнам
на шишето, наскоро
што ќе заплута, својата и мојата песна да ја најде
Неговото Височество, новиот Читател.
А Тој веќе некако, знае Тој како, и самиот
ќе се погрижи за Другите.

Песна од шишињата што плутаат,
неколку илјади години подоцна
Далеку од секое копно, неутврдливо далеку од
последниот зрак
на Сонцето, плуташе шише со порака која: како
при потег на перо:
би го спасила светот. Само Нептун ја знае вистината:
како пораката
доплута до островот, тогаш познат под името
Атлантида, зошто
пораката од никого внимателно не е прочитана
кога веќе ни сериозно не е сфатена.
Дури и шишето е видено како плута
над вителот
во кој тоне кралскиот остров. Ако е точно дека
тоа исто шише
плуташе на врвовите од брановите кои го потопија
непотопливиот
Титаник, едно е извесно: дека пораката, ни тогаш,
можеби никој не ја
прочитал, ниту сериозно ја сфатил.
Додека за тоа читам во Наутички магазин,
трпки ме лазаат од првата помисла:
еве токму сега,
никој повторно не ја разбира истата порака.
Препев од српски јазик и белешка: Славе Ѓорѓо Димоски
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Тромеѓата во поезијата на Стојче Балкански
и Егејската прародина на Љубен Ташковски –
рецидив од стогодишната голгота
на македонските откорнатици
Роднокрајните поети Стојче Балкански и Љубен Ташковски сиот свој творечки опус
го посветија на непреболот на македонските откорнатици, кои без вина го понесоа
бремето на расколот од Балканските војни
Повикувајќи се на историјата и на нејзиното ексклузивно
право фактографски да ги документира настаните од блиското и
далечно минато на еден народ, ќе се обидам да нафрлам неколку
размисли како вовед во темата која е предмет на моја елаборација.
Годинава, кога се навршуваат сто години од Балканските војни,
вниманието на домашната, балканската, но и европската научна
мисла е свртено токму кон тој историски настан, кој исцрта нови
граници и донесе за едни слобода и независност, а за други раздор
и поделби. Замислена и водена како ослободувачка и обединувачка,
Првата балканска војна донесе конечно ослободување од јаремот
на турското владеење, но и порив за поделба на Македонија меѓу
соседите, гладни за територии и жедни за наслада над туѓата несреќа. На Беласица се издигна ново неприродно тромеѓе, создадено како граница меѓу сојузниците – Србија, Бугарија и Грција, а
подоцна меѓу Социјалистичка Република Македонија во рамките
на СФРЈ и сега, по распадот на СФРЈ, меѓу Република Македонија,
Република Бугарија и Република Грција. Почетокот на неговото создавање значеше и почеток на страдањата на прогонетото
македонско население од Егејска Македонија, кое обезглавено,
откорнато од родната грутка, бараше спас зад новата граница.
Ваквите историски неправди оставија длабока трага во стогодишното битисување на Македонецот, политичките поделби и
превирања имаа пресудно влијание врз економскиот, општествениот и културниот живот на нашиот народ. Неодминлив е фактот
дека последиците од Балканските војни како силна рефлексија се
отсликуваат и низ страниците на книжевните остварувања на
нашите автори, чии дела сведочат за македонската голгота.
Регионот на Струмица и Струмичко за време и по завршувањето на Балканските војни, ќе доживее длабоки потреси, пустошења, опожарувања и преселби. Присилните масовни миграции,
како и притисоците на соседните пропаганди, ќе направат целосен
пресврт во животот на некогашното мирно гратче, кое по војната
почнува да ја испишува својата нова историја. Струмица е мајка на
наши автори кои сё уште неизлекувани од раните на разнебитувањето, ќе почнат да создаваат дела, силно сраснати со тешката болка
на бежанците, егзодус незасведочен во поновата светска историја.
Погледнато од денешен аспект, ваквите историски превирања во минатото оставиле свој печат, трага која се препозна-
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ва како исушена стапалка, оставена на некогашна мокра земја.
Епицентарот на нашиот интерес е мотивот Балкански војни во
поезијата на Стојче Балкански и Љубен Ташковски разработен од
книжевно-научен аспект, егзодусот (како рефлексија на војните)
погледнат низ призмата на поетската мисла.
Роднокрајните поети Стојче Илиев Балкански и Љубен
Ташковски неминовно се наметнуваат како автори кои сиот свој
творечки опус го посветија на непреболот на македонските откорнатици, кои без вина го понесоа бремето на расколот од Балканските војни,„војни земјоделиви“ (песната „Балканските војни“,
во збирката Мојата јужна љубов, 1979), како што во еден стих ги
нарекува Љубен Ташковски. Единствено беа казнети само затоа
што се Македонци, беа протерани зад границите кои дотогаш не
постоеја, осудени да пуштат корени во сува земја натопена од
нивните солзи.
Обидувајќи се да навлезам во суштината на поезијата на
Стојче Балкански, сакав најпрво да се соочам со мислењето на
нашата критика за дострелите на нашиот роднокраен автор. Но
на мое големо изненадување, наидов на недостиг на критичка
мисла, името на Балкански речиси и не постоеше во одредени
класификации на македонските поети. Критиката кажала многу
малку за стихот на Балкански, но и тоа што го има е недоволно за
да се наслика поетскиот портрет на контроверзниот струмички
боем од времето на еден поинаков општествен систем.
Не би се согласила со квалификацијата дека поезијата на
Стојче Илиев Балкански е патриотска и дека преку неа тој силно
пати по својата распарчена татковина. Уште во неговите први
поетски објави, во првата збирка поезија Бранување на крвта
(1973), патриотскиот мотив функционира како привид на фатаморгана, личи на прав вековно наталожена врз стари заборавени
реликвии. Патриотизмот е само алиби зад кое така вешто се крие
вистинкото лирско јас во поезијата на нашиот роднокраен автор.
Со обемно дело од двесетина објавени збирки поезија (неговата
последна збирка поезија под наслов Послание за исчезнувањето е
објавена во 2001 година), Балкански се разоткрива како автор кој
доволно добро ја совладал техниката на создавање поетска творба,
техника која бара од читателот поголема ангажираност, за да дојде
до декодирање на суштинската порака.
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Суштината на овие „недокрај разголени стихови“, лежи во
рефлексивната поетика на Балкански, кој длабоко лично со секоја
нова песна ги оживува спомените на македонските откорнатици.
Бранко Цветкоски, еден од ретките кој се одважил да пишува за
Балкански, зборувајќи за бујноста на лирскиот говор и тежината на
лирскиот занес на овој поет, ќе заклучи дека „токму таа димензија
остава трага во поетскиот запис и им дава на песните опорност и
гордост, тревожност и грчовност“.1
Балкански, силно притиснат од наметнатата контроверзност,
затекнат од неспособноста на тогашното опкружување да биде
разбран, преку стихот како негов одбранбен механизам, се обидува
да ў пркоси на суровата реалност. Од таа причина неговиот стих
функционира во рамките на една тешко разбирлива, но мошне
суштинска метафора, која со својата звучност ја прави песната силно да одекнува. Интимно жигосан, никогаш долекуван од чумата
на прогонството, Балкански длабоко забраздува во длабините на
она место каде земјата е сё уште влажна од крвта на прогонетите
– тромеѓето. Маската на разочаран патриот, страдалник и покајник се распаѓа врз лицето на лирскиот субјект во стиховите на
Балкански и тој се преродува во големина длабоко проникната и
срасната со тромеѓето.
Движечка сила во стиховите на овој поет е длабоко врежаниот бол, зачнат уште во времето на поделбата на татковината и
неможноста лирското јас на поетот да се помири со фактот дека
враќање назад нема. Субјективниот бол на Балкански прераснува
во негова животна филозофија, чии пораки лежат длабоко во
1

Бранко Цветкоски, „Лирски заложник и татковински испосник“ (Кон
творечкиот профил на Стојче Балкански), во: Злост и слово, Стојче
Балкански, Макавеј, Скопје, 2002,179–184.

внатрешноста на една, само за него карактеристична, метафора.
„Мојот живот беше две третини бол и една третина работа“, интимната исповед на големиот Ниче, некако ми се наметнува како
мото, додека ја прелистувам поезијата на Балкански. Неговата поезија е на некој посебен начин врзана со неговата животна судбина.
Всушност, лузните на прогонството и неможноста да најде начин
да ги излекува, останале да тлеат и како рецидив се појавуваат секогаш кога врз нив ќе капне капката на непреболот. Во контекст на
кажаното, ќе се повикам на констатацијата на Петар Ширилов, дека
„болот на човекот, искажан во каква и да е друга форма освен низ
метафора, е навредлив, несфатлив, понижувачки“.2Токму таквиот
бол, трансформиран во една сложена метафора, се генерализира
и стихот добива статус на уметничко остварување, а поетскиот
корпус станува уметничко дело. Носталгијата по родната грутка,
чувството на омраза кон новсоздаденото тромеѓе и желбата за
одмазда кон оние кои ги исцртаа новите граници, е заеднички
апсорбирана болка на протераните, која се препознава во метафората на Балкански.„Единствениот азил каде што болот престојува
неранлив и осмислен е метафората“3, во нејзиното заштитено
подрачје авторот го храни и полева чувството на огорченост кое
израснува во бурјан, па крикнува:
…Задмеѓие во раскош имам за болките клети...
(„Во манастирот кај село Рожане на Пирин“, Злост и слово,
2002)
2

3

Петар Ширилов, „Од болот до метафората“, Македонска книга, Скопје,
1971, 122.
Ibid, 124.
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Во својата втора збирка поезија Исповед на крвта (1982),
авторот интимно се исповеда пред читателот и во стиховите …
Македонија ја заклаа грдо во Балканските војни („Сновиденија“),
ја разоткрива својата Ars poetica. Насилно пролеаната крв на невината татковина не му дозволува да премолчи неправда, таа крв
во стиховите на Балкански е сё уште топла, може да се намириса
отаде тромежникот. Персонифицираната татковина во неговите
стихови добива статус на маченица, а лирското јас преку стихот
како исцелител силно крикнува:
...околу тромежните камења крварат
ангелите,
а Македонците –
меѓу себе.
(„Синдром“, Злост и слово, 2002)
Во деновите на тешки искушенија се раѓаат стиховите на
Балкански, времиња кога етичката подобност на интимната лирика е ставена на испит. И сосем оправдано би си го поставила
прашањето за кое толку гласно говореше Блаже Конески: „Не
ли е подобро и етички пооправдано поетот во такви ситуации
да молчи, ако веќе не е дораснат да ги носи големите пораки на
епохата, отколку да им дава глас на своите ситни внатрешни лир-
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ски трепети?“4 Но како немирната поетова душа да го премолчи
вештачки оплоденото тромеѓе во утробата на Беласица кое во него
раѓа тромежна јанѕа, а во душата пара тромежна лузна; како да
се помири дека неговата родина станала земја на тромежниците;
како да ги премести тромежните камења што се напластиле, па
соѕидале столбови од тромеѓа, а ние цел еден век гувееме под тромеѓата?5 Поетот како да чувствува дека не е доволно јасен, затоа се
случува една репетиција во неговите стихови на именката тромеѓе
и зборови изведени од неа (самата именка тромеѓе е изведена од
број и именка), споменати повеќе од триесет пати. Но читателот
не се презаситува од таквото репетивно инсистирање на поетот,
напротив, секоја изведенка од тромеѓето е длабоко функционално
осмислена. Тромеѓето е врзивно средство кое гради метафора што
ја згуснува и така набиената структура на песната, па по линијата
на една субјективна градација предизвикува „таканаречено експлозивно финале кај читателот“.6

4

5

6

Блаже Конески, „Светот на песната и легендата“, Гоце Делчев, Скопје,
1993, 71.
Забелешка: Деловите во текстот одбележани со италик се цитати од
поезијата на Балкански.
Видое Подгорец, Рецензија за поетската збирка Исповед на крвта од Стојчо
Балкански, во: Исповед на крвта, Стојчо Балкански, Струмица, 1982, 3–4.
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…на врвот напослани молитви на бел сон
и мртовец обрабен во изгрев,
тромежно распетие и Македоци во челуста на мракот.
(„Велигден во Дојран“, Злост и слово, 2002)
Поетот длабоко навлегува во потповршинските слоеви на
стихот повикувајќи се на симболиката на бројот три, од која асоцијативно разгранува низа значења правејќи крошна од метафори. Во
традиционалните толкувања силата на бројот три е универзална, три
е божествен број бидејќи е олицетворение на душата, три е бројот
на голема среќа, „Сите добри нешта се три“7, но три се и Христовите искушенија, три се крстовите на Голгота, три се деловите на
Македонија над кои сонце трорането броди. Симболиката на бројот
три во стиховите на Балкански има тенденција на антиклимакс, се
движи во подрачјето на негативните сили кои владеат со светот.
Неминовна е асоцијацијата со распетието Исусово. Повикувајќи се
на христијанската идеологија, авторот го издигнува лирското јас на
рамниште на страдалник, маченик распнат на крстот на неправдата
кој стои длабоко зариен во мократа земја на тромеѓето, свртен со
погледот кон оние три четвртини небо. Релацијата распетие–тромеѓе
раѓа асоцијативно-симболичка компонента на релација добро–зло,
Бог–Ѓавол. Во тој контекст силно одекнуваат стиховите:
…Tромеѓите на распетието
воскресение сонуваат…
(„Мигот на судбината“, Послание за исчезнувањето, 2001)
…Oглувев распнат на тромеѓето…
(„Безнадежна“, Исповед на крвта, 1982)
…Гоцева голгото...
Ти, јас и Бог некаде под
тромеѓето распнат...
(„Отаде сеспокојот“, Исповед на крвта, 1982)
…Распната клетва
во тромеѓе што дреме...
(„Во манастирот кај село Рожане на Пирин“, Злост и слово, 2002)
Oказионелите за место во стиховите на Балкански симболично гравитираат околу оската на тромеѓето (на, во, под и над
него), па лирското јас препознава тромеѓе над теме, и бара лек за
рани неизлекувани над тромеѓето, и во оваа низа би ги споменале
можеби најмоќните стихови:
...Само ѓаволот продолжи
со тромеѓа
по утробата на Македонија
низ вечноста
да шета.
(„Лузни во генот“, Послание за исчезнувањето, 2001)
7

ДЖ. К. Купър, Енциклопедия на традиционните символи, Издателство
„Петър Берон“, Фондация „Отворено общество“, София, 1993, 241–243.

Судбината на Македонецот во поезијата на Балкански, оплакана преку комплексна метонимиска постапка, се открива во
метафората на тромеѓето, фиктивна граница, пресек, длабоко
врежан во мислата на лирскиот субјект преку кој авторот го болува
непреболот. Мотивот тромеѓе израснува во топоним со митолошка предлошка, митско место, матка во која притаено се зачнало
злото, заканувајќи се да го надживее земниот пекол.
…Па може катран ќе треба
на тромеѓе да се врие...
(„Говор на крвта“, Исповед на крвта, 1982)
Повикувајќи се на средновековната догма, авторот бара начин како да го уништиме ѓаволскиот сој кој се накотил на она
место каде и по сто години уште боли најдлабоката рана, местото
каде Македонија ја распнаа, а ги распнаа и срцата на нејзините чеда
– во срцевината на тромеѓето. Како деветте пеколни кругови на
Данте, девет пласти земја се напластиле вкоренувајќи го тромеѓето
длабоко во срцевината на земјата, можеби последнава деценија е
десеттиот круг на кој Луцифер толку крвожедно се стрви да го
распарчи. Ако за Брут и Јуда имаше место во страдалничкиот
деветти круг, тогаш за оние кои ја распнаа невината татковина
можеби навистина ќе треба катран да се врие.
Но и покрај сета меланхоличност во стиховите на овој наш
роднокраен автор, и покрај моментите во кои ламентот преминува
во патетика, сепак, во духот на христијанската идеологија ќе се
најде место за прошка, па макар била само на зборови:
...ќе ги заборавиме оплакувањата
ќе преминеме преку преселбите, ќе ги прежалиме
домовите,
за силуваните
закланите
и застреланите.
Ќе живееме како крепост.
Тромеѓата да ги нема.
(„Во суштината-полнотија порази“, Злост и слово, 2002)
Присилно напуштената Eгејска прародина, колективната
роднокрајна трагедија на протераните Македонци, југот и морето
се мотивите околу кои се прекршува поетската мисла во стихот на
Љубен Ташковски. Поезијата на поетот кој пекаше по топлината
на југот е поезија на слики и симболи, толку верно насликани што
ги оживуваат згаснатите воздишки на Егејот. Сликите во поезијата
на Ташковски се оживеани спомени на неговите најблиски, живи
претстави за југот и морето кои, изостреното чувство за врзан стих
на авторот, ги преточило во најубави рими (на места и премногу
едноставни: тага/дага, време/семе, гори/зори, носи/коси) и ритам
кој одекнува под тешкиот чекор на македонскиот страдалник.
Цветан Тодоров едновремено ќе посочи дека „кога е во прашање
поезијата, мораме да говориме за рима, ритам, реторички фигу-
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ри“.8Анализирајќи ги стиховите на овој наш современ автор, доаѓам до сознанието дека сите овие квалификации кои ги посочува
Тодоров имаат завидно место во поезијата на Ташковски. Силната
експресија во стиховите поетот ја постигнува со едноставни зборови од кои плете филигрански метафори, тој без непотребно
форсирање на неологизми и нови кованици, создава жива поезија
која во рамките на поетската функција, асоцијативно го разгранува емоционално-доживувачкиот свет на читателот-реципиент.
Нема преголема збиеност на стихот, нема класична економичност,
ниту пак преголема замагленост. Пораките јасно се препознаваат
и декодираат, стихот се разголува, на моменти дури и предвреме,
со што ја прават оваа поезија лесно достапна за консументите.
Лирика, толку топла и секому блиска, стихови чиниш испеани
во еден здив, да не би некој го прелаже лирското јас и му го земе
правото да проговори за јужната родина, која сега е блиска, а толку
далечна. „Лирика која е спој меѓу татковинското и интимното,
пеењето и живеењето, меѓу поетско-емфатичното, егзалтираното
и боемското“,9 ќе заклучи Данило Коцевски, дополнувајќи дека
силниот копнеж, историскиот и интимен трагизам го пресоздале
Југот во митска земја.
Југот во стиховите на Ташковски е негова опсесија, неговата физичка неприсутност е силно инспиративна, раѓа стихови
– химна за далечната непреболена љубов. Песните за морето и
југот, како свечена ода за тврдоглавото опстојување и спартанската
издржливост на македонскиот сој, се истовремено и крик против
слепата историска неправда која никако да прогледа.
...Егејците зарастуваат во секоја кора
На земјата
И облаците се расплакуваат
Од нивните солзи
Оти кога доаѓа Ѓурѓовден
Наместо птици
Гробја капат од нашите чешми...
(„Егејци“, Балада за Јужното небо, 1960)
Уште во првата збирка поезија Катерина, објавена во 1958
година, кај Ташковски се препознава поетика проникната во еден
романтичарски занес во кој љубовта кон жената и татковината е
причина да се опстои достоинствено.
Драга Катерина
Имавме голем како сакања град
(„Доаѓа темна ноќ“, Катерина, 1958)
Во стиховите од неговите подоцнежни збирки, Балада за
јужното небо (1960), Кукушанка (1962), За нас нема збогум (1967),
Македонска рапсодија (1969), Љубен во Америка (1970), Мојата
јужна љубов (1979), па сё до Калинки (1981), Taшковски како да
се обидува во свеста на читателот да врежа идеализирана слика за
8
9

Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Beograd, Rad, 1987, 64.
Koцевски, Данило. „Поезијата на Љубен Ташковски“, во: Од премудрата
тишина, Љубен Ташковски, НИД Микена, Битола, 2008, стр. 5–10.
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прародината, таква каква што тој ја има во својата потсвест. Немал
среќа да ја види, но платонски ја посакува и љуби, во нејзината
отсутност бара мотив за своите стихови. Поетиката во стиховите
на Љубен Ташковски е поетика на отсутното, кое пулсира во секој
испеан стих за Јужното небо, белината на морето, Кукуш, Воден,
Лерин, но таквото „генеричко преплетување со отсутноста“10 e
моментот на најсилна експресија на стихот. Просторот на отсутноста авторот го пополнува со мајсторско мешање на бои, звуци
и сетилни дразби, создавајќи синестезија и пејзаж кој ретко се
среќава во македонската поезија.
...И ќе станам боја на којзнае чија заборавена тага
Што наутро ја ронам од рацете.
(„Taжна песна“, Балада за Јужното небо, 1960 )
...Но ти си звукот на таа љубов што како река нё влече
(„Шума“, За нас нема збогум, 1986)
…А како осамен патник првпат видов како мојата тага
во твојот насмев добива боја на птичје око.
(„Гевгелиски мерак“, За нас нема збогум, 1986)
„Синестезијата ги поставува во аналогна врска претставите од
различни сетилни сфери“11, па така тагата во стиховите на поетот
добива боја, љубовта има звук.. Стихот на Ташковски е обоен во
најубавите бои, а истовремено се шири неверојатна аура од мирис
на лимони, калинки, портокали, маслинки... Боите, сетилните дразби, мирисите, емоциите, се во функција на сликари на пејзажот на
Југот, кој личи на библиската Едемска градина. Поетот многу вешто
гради синестетички епитети: румените болки, црвено обоена тага,
тишината бела, сини далечини, зеленикав сон, топло зеленило,
зелена музика... Доминацијата на светлите бои (бела, зелена, сина),
нивното мешање, ги прави овие стихови неверојатно топли и блиски, сосем спротивно од стихот на Балкански, кој црнееше обоен
во боите на крвта и земјата. Ако лирскиот субјект на Балкански
длабоко понираше во срцевината на земјата сакајќи да го откорне тромеѓето, тогаш лирскиот субјект на Ташковски е свртен со
погледот кон небото. Ташковски е извонреден сликар на пејзажот,
насликан на платното на спомените, пејзаж кој се препознава преку
најситните детали. Неспокојот кој се раѓа секогаш кога спомените
навираат, не престанал да расте дури и тогаш кога корените се
докоснале до свежо парче земја слична на прадедовата. Помалку
романтичарски таговно, но и оптимистички звучат стиховите:
…O за таа земја треба да се умира
додека е време
додека сме сите сё уште живи.
(„Родина“, Македонска рапсодија, 1969)
10
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Димитар Митрев, Предговор, во: Македонска рапсодија, Љубен Ташковски, Мисла, Скопје, 1969, 7.
Катица Ќулафкова, Фигуративниот говор и македонската поезија, Наша
книга, Скопје, 1984, 116–117.
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Битката за прогледување на правдата авторот ја чувствува не само како свој долг кон татковината туку како колективна
должност на македонскиот народ кој не смее да го избрише и да
го заборави минатото. Животните врвици на двајцата роднокрајни автори се сретнуваат на раскрсницата создадена во времето
на поделбата, тие не го засведочиле нејзиното настанување, но
спомените со тежок чекор сё уште газат по неа. Можеби феноменолошката критика би се противела на мешањето на животните
патишта на авторите со нивното дело, бидејќи во нејзината теорија таквите факти се ирелевантни. Но фактот дека уметничкото
дело (поетското дело) е олицетворение на свеста на авторот, е
непобитен и суштински значаен. Во функција на претходнава
констатација, би го цитирала Борхес: „додека пишувам, настојувам
да заборавам сё што се однесува на мене... единствено настојувам
да го пренесам сонот“.12 Нашите автори преку своите стихови настојуваат да оживеат соништа откраднати некаде далеку уште пред
тие да зачекорат на земјата, но соништа недосонувани, заробени
во мракот на Балканските војни.
Макрокосмосот и кај двајцата автори и ист, Балканските
војни и судбината на македонскиот народ кој се нашол во срцето на
раздорот и го понел товарот на неправдата. Но она што е различно
е микроструктурата на поетскиот дискурс. Кај Балкански микрокосмосот „дише“ преку силно метафоричен и замаглен поетски
дискурс, а кај Ташковски микроструктурната поетика е резултат
на едноставната и јасна перцепција на лирскиот субјект.
Со силен уметнички порив и преживена голгота на откорнатици, овие автори зад себе оставија дело во кое силно пулсираат гневот, изроден од проклетството фрлено како анатема врз
македонските страдалници, книжевната оставина која допрва ќе
доживее свои светли проблесоци.
12
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Љубен Ташковски

Љубен Ташковски
(1931–1994)
Вечерва би се напил како земја
Вечерва би отпатувал во Солун
и би се напил како земја
и би се качил на Беаз Куле
и би запеал една таткова песна
и би влегол во ветерот
и би влегол во морето
и би гледал како се слева
Вардар во Егеј
и би се претворил во галеб
и би отпатувал во Кавала
и таму би пеел
и таму би пеел
сё дури срцето не ми стане пламен
а грлото гром.

Балада за родните води
Спиј, море мое. Во залез тонат твоите модри води
и во игра бела пеат твоите шумни коси.
Спиј, море мое. Во твоето дно мојата љубов се роди
и времето што без запир кон тебе не носи.
Спиј, море мое. Ноќта како јужно лето гори
и со твоите сенки во бакнеж црн се топи.
Спиј, море мое и слушај како една древност збори
и како молчи осамена во крајбрежните копи.
Спиј, море мое. Една темна земја плаче тихо
и нејзиниот крик се претвора во облаци бели.
Спиј, море мое, и гледај сё е налик на вихор,
иако само една мала лотка нё дели.
Спиј, море мое. Во тебе има уште едно море што моли
и како болка на дното со години молчи.
Спиј, море мое. Во тебе има уште едно море што боли
и како убавина се впива во нашите очи.

Балада за една баретка
		

Доктору Паланову

Како црна точка на ѕидот стои мојата бежанска баретка
и мрда со крилјата како птица од хоризонтот скината
и понекогаш во мојата кротка крв ревносно гасне и светка
таа црна, црна приморска земја од ужаси раззината.
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Стои на ѕидот таа прекуморска птица и умор слави
за синилото на морињата, за виното во бродовите далечни
а секоја вечер нејзината темна боја жестоко ме дави
кога ги прелива со љубов сите корита речни.
Стои на ѕидот бел и демонски се крева таа неверна птица
и со својот клун од земја в небо од шума в море родина бара.
И го враќа насмевот во нашите на зиг-заг застанати лица
и ја брише секоја линија што ја скратува нашата земја стара.
Таа црна, црна приморска птица како оган на ѕидот гори
и нејзиниот лет како убавина во мене и во тебе се шири.
Ако еднаш пак море или океан непредвидено се стори,
срцето мое за неа никогаш, никогаш нема да се смири.

Дојрански трепети
Од таа земја ни стапка вон. Како птица се спушта небото во неа
и знам: ни смрт ни глад ни повторно раѓање не ме дели.
Од таа земја ни стапка вон. Како птица се спушта небото во неа.
Од таа земја ни стапка вон. Секој нејзин син во мене гори
и птиците и водите и облакот што дождовница меле.

ПОЕЗИЈА
Од таа земја ни стапка вон. Слеј се ти, поете, со нејзините зори
и стани жуборлива река што тече во илјада грла бели.
Од таа земја ни стапка вон. Наместо знаме, нејзината крв ја
носам
и шуми тоа море во тие очи, во тоа срце што се пени.
Од таа земја ни стапка вон. О таа земја црна како коса
и во говорот и во молкот како музика, како музика се дени!

Македонијо
Македонијо, совршенство на духот што цвета,
копје забиено во виножитото горе,
кога без паспорт ќе те видам сета,
кога ти си една земја со едно море.
Македонијо, Ти си музика без води бели,
а твоите пролети се заклучени, глуви,
Македонијо, мајко на сонцата врели,
јас сум говорот на твоите лета суви.
Македонијо, птицо на хоризонтот што рови,
јас сум цветот на твоите слатки води.
Македонијо, слободо на пространствата нови,
со тебе судбината така поетски ме сроди.
Македонијо, прими ја мојата славјанска крв
и моето македонољубиво првобитно име Љубен.
Во бурата ќе бидам зелената боја на твојот врв,
оти знам твојот простор не е, не е загубен.

Ќе си изградам дом
Татко мој,
ако на месечината е скриена мојата среќа,
јас прв ќе се качам горе,
на небото ќе му го исцицам синилото.
Толку сум јадосан,
од моево тажно срце
избиваат облаци црни.
Оти во мојава десна рака
умира Морето Бело.
Кога не мислам на тебе,
татко мој –
румен изгрев над морето
портокал свеж во мојата смеа.
Јас, човек на триесет години,
наместо да посеам бели рози,
на југ ќе си изградам дом.

Љубен Ташков(ски) е роден на 4 јануари 1931 година, во
Струмица. Неговите родители, таткото Андон и мајката Софија,
потекнуваат од Кукуш. За време на Балканските војни неговото семејство од Кукуш се преселува во Струмица. Во Струмица се запишува во гимназија, но гимназијата ја завршува во
Кавадарци, бидејќи за време на Информбирото е протеран
од Струмичката гимназија. Филозофскиот факултет, група
југословенска книжевност, завршува во Белград и Скопје.
Во 1958 година се преселува во Скопје и се жени со Катерина Петрова. Работел како новинар и како професор по
литература до 1962 година. Од оваа година е постојано без
работен однос и се издржува како професионален писател.
Во 1976 година од државата е пензиониран и до крајот на
животот го има статусот носител на национална пензија. Во
1991 година се јавуваат првите проблеми со неговото здравје
и по долга и тешка болест умира на 2 јули 1994 година. По
негова желба е погребан во Струмица.
Автор е на следните стихозбирки: „Катерина“ (1958), „Балада за јужното небо“(1960), „Кукушанка“ (1962), „За нас нема
збогум“ (1967), „Македонска рапсодија“ (1969), „Љубен во Америка“(1970), „Мојата јужна љубов“(1979), „Калинки“ (1981).
Автор е на стихозбирката за деца „Од Скопје до Чикаго, од
Њујорк до Сантијаго“.
За својата поезија ги добил наградата „Кочо Рацин“ на
издавачката куќа „Македонска книга“ и „5-ти Ноември“ на
градот Струмица.

За неговите прозорци
свртени кон морето
од баба ми чувам пари
и, наместо сликари,
пролетта ќе го нацрта
твојот портрет
токму до влезот.
Под мраморната скала
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ПОЕЗИЈА
ќе го ставам него –
птиците секогаш со песна
да го освежуваат,
Југ секогаш со зеленило
да го опојува,
а јас, стариот мераклија,
пред да си легнувам,
ќе се вљубувам на неговата
сончевина.
Зашто зората ќе изгрева од него,
зашто квечерината ќе зајдува во него.
Јас, стариот мераклија,
на Југ ќе си изградам дом,
животе мој,
и небото ќе се синее во него.
Татко мој,
и ти ќе оживееш во него,
мајко моја,
и ти првпат ќе сетиш среќа во него.
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Лимон
Овој лимон ќе стои долго во мојот дом и сё таков ќе биде
како месечината блед и како облаците нем –
овој лимон веќе морето нема никогаш да го види,
овој лимон ќе остане тука, на тој црнозем.
Овој лимон е здивот на морето што се ниша
и одненадеж безброј птици летаат во мојот дом –
нивните крикови и пораки не се бришат,
тие ќе останат трајни како човечки сон.
Се вртат како бранови тие птици бели
и како палма да сум слетуваат на мојава коса
и чувствувам како ме галат ветрови врели
што името на морската земја го носат.
Овој лимон ќе стои долго во мојот дом и сё така ќе молчи
загледан немо во залезот што румено цвета.

Вечерва би се напил како земја

И кога ќе се насити на добрината во моиве очи,
јас не знам во кој крај пак така бездомно ќе слета.

Од премудрата тишина
Јас и во смртта ќе пеам,
каде ќе лежам без плоча, без крст,
каде корењата ќе ги дојам
со ѕвездоскокот на мојата крв.
И од премудрата тишина
пак ќе го извајам моето тело
што ќе мириса на сребро
и злато.
И на пролет – ќе погледам од фиданките!
И на пролет – ќе зашумам во тополите!
И со птиците ќе одлетам во облаците
каде со громот пак ќе зажеднам
за капка вода од морето.
Јас и со цветот,
и со инсектите,
и со реките
ќе пеам за морето...
Јас и во смртта Југот како прстен
ќе го носам на раката,
и ќе му ги освежувам усните
од модрите бакнежи
на ноќта мореубијка!

Далечини
Колку многу сум вљубен во тие сини далечини
што сё така стојат, што сё така умираат.
Кога навечер заспивам, ми се причинуваат
месечини
што во мојот сон како сенки се собираат.
И ветрот што тивко од тој свет ружи носи
се скаменува пред пробивот на моите очи зрачни.
О тие далечини, како ѕвезди горат во моиве коси
кога расцветуваат сенките во вечерите мрачни.

о таго, магиска, би те свиткал како ребро
и би те запалил како хартија на тој свет.
Ти, што скришно влезе во мојот убав ден
и ме заморуваш со својата сенка што суши,
одамна сум на твојот пекол плен
во кој и цвеќето од мојата долина се души.
О, таго магиска, вон од мене жуборат тешки води
и во нив мојот сон како осамена птица пее –
а твоето присуство во очи ме тивко боде
кога модра темнина на срцето ми тлее.
О, таго магиска, твојата сенка сё повеќе расне
во браздата на мојот глас што силно жали.
И знам – никогаш во животот нема да згасне
твојот пламен телово што ми го пали.

Тука се тие години
Тука се тие години, во тие птици што пеат,
во тие води што жуборат како тага.
Ох, како во мене тие простори се леат
и се претвораат во лажна дага.
На тој брег како врба шуми едно време
и носи слики во својот звук што гори.
Ох како одново би влегол во тоа семе
и најубав цвет би станал на утринските зори.
Тука се тие години, тие убави мои места
од кои крвта никако не се сели.
Како преродилки ѕвезди горат во свеста
И ништо и ништо од нив не ме дели.
Тука е таа река што убавини само носи
во светот на моите простори живи.
Тука е таа ноќ што се топи во моите коси
и умира во здивот на сенките сиви.

Калинки
О, таго
Ако се спуштам долу во таа школка од сребро
и во очите на ноќта станам румен цвет,

За вас ја испив светлината до дното на мојата сенка,
За вас руменилото на зборот
Го претворив во јужна овошка,
За вас се заљубив до коски во метафората на земјата.
26.09.2014
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Астери, скомрахи,
фестивали, синеасти,
пирати...1
Оние народи кои денес неточно се нарекуваат примитивни,
отсекогаш негувале култ кон човечкиот лик и кон сликата.
Постојат многубројни докази за ваквите тврдења, а психолозите се согласуваат дека припадниците на овие општества
не размислуваат апстрактно, туку во слики
Многу древни народи негувале култ кон ѕвездите, а на божицата на месечината и на небото, на ѕвездите, на љубовта и на
плодноста ў пренесувале и човечки жртви. Разни азиски народи
различно ја именувале оваа божица. Феникијците ја нарекувале
Астарта, Асирците – Иштар, а била позната и под името Аштарту.
Јудејците биле казнети од Богот на нивните татковци, кому името
не му го изговараат, поради принесување на забранети човечки
жртви на Астарта, биле прогонети од Јудеја, а Ерусалим бил разорен и тие оттогаш почнале божицата да ја нарекуваат со погрдното
име Ашторет. Астер, на грчки (стар и нов) значи ѕвезда, а астеричен е ѕвездест, оној кој потекнува од ѕвездите, астеризма – група
ѕвезди, соѕвездие. Во физиката астеризам е термин кој означува
светлосна појава кај која од извесна светлечка точка излегуваат
светлосни зраци.
Во филмската терминологија со зборот „ѕвезда“ се означуваат
актери, режисери, сценаристи, сниматели, дури и продуценти кои
публиката ги прифаќа како идоли и кон кои гради своевиден култ.
Интересно е што во средниот век скомрасите (скомрахи), а
подоцна, во османлиско време и караѓозите во патувачките актер1

Овој текст првпат се печати. Првобитно е напишан по повод симпозиумот „Старите ѕвезди на новиот екран“, одржан на 28 мај 2005 г., во
Струмица. Неговата актуелност е трајна, исто како и визионерската идеја
за културниот проект наречен „Астерфест“. Датумот 28 мај се смета за
јавен „зачеток“ на Интернационалниот филмски фестивал „Астерфест“,
кој оваа година од 27 до 31 мај го одржа своето јубилејно десетто издание
и ја издаде јубилејната публикација Старо и ново. Додека некои се однесуваа игнорантски, малкумина беа оние кои исконски веруваа во овој
фестивалски концепт. Досега за овој фестивал, покрај Атанас, пишувале
и објавувале: Гоце Ристовски (автор на првата рецензија за „Астерфест“),
Илија Велев, Марјан Пецев, Тимоти Бајфорд, Сунчица Уневска, Гена
Теодосиевска, Зоран Бојаровски, Влатко Галевски, Христо Петрески,
Сашко Насев, Васил Ѓоргиев, Илинденка Петрушева, Отец Григориј
Јакимов, Ацо Гогов, Зоран Узунов, Софија Тренчовска... „Астерфест“
сиве овие години фотографски го архивираа: Жан Јованов, Ѓорги Костовски, Ѓорги Личовски, Владимир Плавевски, Сречко Гунчев, Георги
Лазаревски, Мартин Кристен, Карпо Година, Тимоти Бајфорд, Андон
Давчев, Розита Волкович, Мартин Галевски, Зоки Узунов, Сестра Авигеја... Како основач и менаџер на „Астерфест“, од името на потписниците
на манифестот и иницијативата за овој фестивал, му се заблагодарувам
на Атанас Чупоски, како на редок филмофил кој со својата сопруга Јана
Манева Чупоска даде свој значаен прилог во поддршката на пилот-изданието на „Астерфест“. Тоа беше повеќе од доволно за еден тивок, но
сепак „ѕвезден“ почеток... (Забелешка на Горан Тренчовски)
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ски дружини, биле презирани од народот поради грозоморната
промена на идентитетот која ја доживувале за време на актерската
игра, а црквата ги изопштувала од својот организам.
Со појавата на мас-медиумите во дваесеттиот век, оваа слика
е драстично изменета...
l

l

l

На почетокот на минатиот век, само неколку години по изумувањето на филмската лента и по првите проекции на браќата
Лимиер во париското „Гран Кафе“, многумина сметаа дека филмот
е нерелевантен, технички изум кој нема што да бара на полето на
уметноста. На почетокот на XXI век, филмската уметност докажува дека во некои елементи е посупериорна во однос на „традиционалните“ уметности, и тоа благодарејќи им токму на зголемените
технички можности што ў стојат на располагање. Дигиталната
анимација на ликовите и мизансценот е нова етапа во филмската
историја, која сериозно (освен кога не се применува принципот
ефекти заради ефекти) им се заканува на „традиционалните“ филмски елементи, како што е актерската игра, на пример. Сепак, токму актерите отсекогаш биле оние кои се „во преден план“, секогаш
пред камерите, секогаш во центарот на вниманието, со што на
многумина од нив им било олеснето искачувањето кон „ѕвездите“.
Ако ја оставиме настрана тенденциозната идолатрија промовирана од Холивуд во комерцијални цели (и од неговиот брат
близнак Боливуд, кој е екстремно популарен во Азија, но и во Африка во последниве децении), тогаш навистина можеме да ја употребиме патетичната фраза дека „ѕвездите никогаш не згаснуваат“
и да се потсетиме на многу од оние ликови со кои сме пораснале
покрај малите екрани и во киносалите. Да биде парадоксот поголем,
тенденциозната холивудска астрономија и астрологија не може да
им наштети на врвните актерски креации забележани на филм-
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ската лента и во самите холивудски студија или, како што тврди
најголемиот руски синеаст од советската ера, Андреј Арсениевич
Тарковски, филмот е уметност која устроила сосема ново естетичко
начело содржано во можноста непосредно да се зграпчи времето
и, така запечатено, да му се навраќаме како што ни е волја. Според
Тарковски, на тој начин се добива матрица на реалното време. Токму големиот филмски поет Тарковски беше еден од оние филмски
уметници кој жалеше што филмот и на содржински, но и на духовен и на естетски план не ги ползува до крај своите капацитети, иако
за дел од нив најдобро зборуваат неговите ремек-дела. Тој сметаше
дека филмската слика според својата суштина е опсервација на
текот на времето и дека не смее да биде расчлената и противречна
со нејзиното природно време, не смее да ў биде скусен текот на
времето затоа што таа е само тогаш вистински кинематографска,
кога времето живее во неа, како што таа живее во времето и тоа
од самиот почеток и во секој нејзин кадар.
По овие извадоци од московските предавања на Тарковски,
од неговите лекции по филмска режија, да се вратиме во реалноста,
затоа што не смееме да заборавиме дека во време на масовна култура во кое живееме, каде законите на пазарот се немилосрдни, во
време на култура жедна единствено за заработка, во консументски
општества каде уметноста, а особено филмот, е само инструмент
во служба на профитот, само во исклучителни случаи е можно
да се направи филм, односно уметничко дело кое истовремено ќе

биде и профитабилна трговска стока, задоволувајќи ги на тој начин
потребите на пазарот, но и релевантен артефакт, без ограничено
време на траење.
l

l

l

Деновиве од еден црн пират набавив дискови по поволна
цена за моето домашно кино. Од големиот тефтер на пиратот, од
неговата долга (компјутерска) листа, не многу филмови влегоа во
мојата домашна пиратска архива. (Им благодарам на благородните
пирати кои ја размножуваат уметноста, иако не од благородни
причини, поради кои заслужуваат да бидат санкционирани од
државата, што не е моја работа, туку на државата, што повторно не
го менува фактот дека нивната ненамерна мисија е исклучително
благородна, особено во сиромашни земји како нашава). Во сета
таа збрка од наслови, преводи на наслови, имиња на актери (и
актерки), режисери, цени и слични марифети, единствен водич
низ текстуалниот лавиринт ми беа презимињата на режисерите.
Но ниту тие, иако со најголем процент учествуваат во авторството
на колективната уметност каква што е филмот – не се вистинските
„ѕвезди“ на филмот. Тие се само патокази низ интертекстот на: 1.
филмската продукција и 2. филмската уметност. Уште помалку
се релевантни имињата на актерите кои според холивудските и
боливудските мерила ў го продаваат филмот на публиката. Акте-
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рите само толкуваат одредени фиктивни ликови, плод на нечија
лична имагинација, која секогаш е во корелација со нечија друга
лична имагинација, која секогаш е во корелација со нечија друга
лична или колективна имагинација итн. Тогаш, кои се вистинските
ѕвезди на филмот?
Па се разбира – самите ФИЛМови! со кои, во зависност од
вкусовите – филмофилите се гледаат и ќе се гледаат и во иднина
(да појасниме: филмофилите гледаат филмови, но од платното,
екранот, мониторот – и филмовите гледаат во филмофилите). И во
иднина, во затемнетата просторија на киносалата, низ мистичниот
сноп светлина кон платното ќе се пробиваат движечки слики кои,
всушност, се статични фотографии кои се движат по следниот
редослед: фотографија, црн квадрат, фотографија... создавајќи ја
на тој начин врвната филмска илузија на движење. И во иднина
на телевизиските екрани ќе се менуваат популарните и помалку
популарните „старлети“, а домашните филмотеки ќе се дебелеат
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(со оригинални пирати). Непредвидливи се можностите на сателитската комуникација, но и покрај обидите за нејзина контрола,
извесно е дека таа ќе донесе уште поголема либерализација и демократизација (каде и кога?).
Но крајно време е да ја завршиме оваа рашомонијада со едно
конкретно прашање: Знаете ли што значи фестивал? Фестивал е
голема свеченост, прослава, празник, со многу музика и игра – сладок живот, вистинска веселба. А знаете ли што е филмски фестивал? Свеченост на која се слави дискретниот шарм на сликите во
движење... кои, всушност, се статични фотографии кои се движат
по следниот редослед: фотографија, црн квадрат (црн бланк!?),
фотографија... создавајќи ја на тој начин врвната филмска илузија...
П.Ф. (Пост фестум):
Беше еднаш во Струмица еден фестивал, филмски фестивал.
Се викаше Астерфест...

ПРЕПЕВИ
Јасмина Топиќ
Да се запише празнината
под чистото зимско небо
Замисли ги подигнатите бели знамиња,
поткренати од ветерот
и нештата уште неодиграни во блиската иднина,
чие сидро, не толку одамна, го избришало минато.
Се нурнува мислата во текст од дневните весници кои
секогаш се полни со информации за тоа што
имено се случило од другата страна на стварноста,
во која не живееме ниту ти ниту јас,
а нема ниеден наслов кој ја би опишал
ведрината на зимскиот ден под лажливото сонце,
чии зраци го опишуваат грбот на белите знамиња
додека се веат –

Јасмина Топиќ (1977, Панчево) е професор, писател, литературен критичар, новинар, уредник на Рукописи, зборник на поезија и кратки раскази за младите од просторот
на бивша Југославија. Се занимава со книжевна критика и
новинарство. Преведена е на полски и на словенечки. Ги
има објавено стихозбирките Сончогледи. Скица за денот
(1997), Пансион. Метаморфози (2001), Романтизам (2005),
Тивко обновување на летото (2007), Додека некој ги шепоти
нашите имиња (2012).

неотпечатени наслови ...
Да се запише празнината е многу полесно одошто се чини.
Доволно е да се потроши време на тоа. Ова и она.
Потешко е да се чека ноќта загледан во една точка.

Сепак, се врти
Додека и понатаму нежно го чекаме крајот.
Додека стоиме во редот ...
Тоа што сум. Тоа што не сум.
Тоа што би можел/ла да бидам.
Тоа што не сум, и никако не можаш
Да
бидам/достигнам/постигнам/доживеам/
не доживеам/чувствувам/загризам/
се осмелам/пробам/одречам/совладам/
преболам/одживеам/доживеам

Каде се тие граници?
Не бараме ништо, а би можеле
За полесно да одиме (а каде?!)
и не барајќи ништо лажеме, бидејќи бараме
едно сосема лудо, фиктивно сё.
Неподнослива е таа едноставност, лесно
отуѓување, кога цел ден го преседуваш во соба
не изговарајќи ни збор. А и кој би те слушнал.
Каков е тој одглас во слушалката.
Илузија дека некој навистина те слуша додека слуша
можно сценарио за некоја иднина за себе.
А ти, пробај го питомиот зајак. Експеримент
во ограничени услови.
Ете ти илузија, пљус! Пљус! Пљус!
Токму сега си отсутен. Преминот
преку границата е слободен. Нема добредојдени.

Додека стојам во ред во супермаркетот
и чекам да дојдам до касата
со полна количка од сё што можеби и не ми треба
но што станало синоним за мало божество
за среќно постоење.

И така, незабележливо, се претвораш во мал бог,
опшиен со најбесценетото што го имаш.
Штом осознаеш дека тоа се границите на твојот свет.
И дека понатаму нема каде да одиш.

Црвената светилка се пали и се гаси,
редот се движи напред, кон касата.

Препев од српски јазик:
Драгана Евтимовa
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ПРЕПЕВИ
Ванда Микшиќ
Крилести сандали
I
не е лесно во нов стан
да пронајдеш крилести сандали
новиот стан е пренатрупан
со кутии
спакуван мебел
заштитен со светулки
новиот стан е
пресоблечен во пластични фолии
со меурчиња
кога од непознавање
ќе останеш без воздух
кога од непрепознавање
ќе останеш без здив
пластичните меурчиња ќе ти бидат издив
како на рибите во водата
како на луѓето во стриповите
и бевме во водата
прилив го потопи новиот стан
а во водата не е лесно да најдеш крилести сандали
а уште потешко е да леташ
II
ѕидовите уште се студени и бели. во нив дишам.
вдишувам испарувања во станот кој не е дом.
издишувам пареа. погледот на планината наутро
може да е благотворен.
го отворам прозорецот и ги затворам ролетните:
крилестите сандали без мене!
одам во дуќанот, ми требаат леб и шајки.
ролетните се заплеткаа во жиците распнати
меѓу две бандери.
шајките и лебот ги носам во иста – мала – тенка кеса.
во станот уште има пареа од моето дишење,
мирис на бела боја. и бели лакови.
под напон. ќе шибне крв од носот.
свежа боја. нов дом.

Ванда Микшиќ е родена во 1972 година, во Шибеник. Во
Загреб дипломирала италијански и француски јазик со книжевност. Постдипломски студии завршила на Бриселскиот
слободен универзитет, каде што во 2005 г. докторирала на
тема Тишината во јазикот и поезијата на Стефан Маларме. Превела околу 50 книги од француски и италијански
на хрватски, меѓу кои делата на Бодлер, Барико, Пазолини,
Калвино, Перец, Виан, Еко, Кундера, Дерида и др., но и од
хрватски на француски, а за преводот на поезијата од Тонко
Мароевиќ ја добила интернационалната награда за превод
„Давидијас“. Во 2011 г. ја објавила книгата Интерпретација
и превод, а во 2012 година поетската книга Диши низ маска,
диши нормално.

ако не речеш ни збор.
фаровите на автомобилите во минување
за миг го осветлуваат
страничното стакло и крупните
капки на него
и оној дел од твоето лице
кој ми е поблиску
кој е видлив
по кој капките
во негатив се слеваат наназад.
од работ на усните кон окото.
да не вибрира
да не трепери
да не танцува.
можеше да биде страшна лузна.
можеби нешто би ми рекол.
можеби нешто рече.
ќе врне цела ноќ.

Пристапност кон искуството: дупка
Отсјај
можеби би ми рекол нешто
но молчиш
ноќва дури седиме во автомобилот.
чекаме да престане дождот.
но дождот нема да престане
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ќе ја наполниш со coca kola. ќе седнеш
пред телевизорот. можеш и со пиво.
ќе ў додадеш уште нокаутирана вештица и коктел
од врескави аријаднини нишки,
и ќе матиш пред неа дење и ноќе.
shake baby shake, сё додека не ў се
заврти пред очи и не свисне.

крИлеСтИ СаНДалИ

може и со лозова. ќе ў дадеш слика на
fair-play во живо. дриблаш околу неа
и сё пред себе превртуваш, живо
и женско, хартиено и метално,
додека не заплеска со закржлавените рачиња,
восхитена без играта и крај.
можеш и со трпезариско вино, тенис за на маса,
трпезариски вазни. трпезариско грозје. трпезариски
маси, столови, теписи, полици,
излози, постери, натписи, ќе купиш x
ќе добиеш y, купуваме домашно, купуваме смешно,
купуваме слон, купуваме време, се купуваме
себеси, грицкај чипи-чипс, сопри малку!
и слики
и слики
и слики
полни, трупај, набивај, долевај;
ох, колку е мала таа дупка, би можела
брзо да залелекам: помош, под товар сум,
и да речам: леле!, но во себе, пред сё малку.
демократски ў ја сервираш помислата дека
навистина уште што не може да збере,
а таа пак верува дека е празна.

За вашиот комфор и вашата сигурност
градиме брза пруга и произведуваме возови
кои се наклонуваат и лизгаат како по средство против коров
за вашиот комфор и вашата сигурност.
ги преуредуваме трамвајските постојки и ставаме
дигитални паноа за да се види кога трамвајот доаѓа
и да не се гледа тенката осамена пречка која на момчето
на велосипед трајно му се врежа во вратот како ѓердан
за вашиот комфор и вашата сигурност
го утврдуваме градот со бедеми од трговски центри
за да има каде да се скриете и лете и зиме
за да не морате децата да ги водите на езеро
кај што е страшно и опасно, или во парк,
иако и нив го обложивме со мека пена
модринките се во out, можеме да ве пријавиме за малтретирање
за вашиот комфор и вашата сигурност
ставивме камери на раскрсниците
ја засиливме полициската безбедност обезбедувачите
веќе стојат пред сите врати
за вашиот комфор и вашата сигурност
смисливме и патувања без ризик
и љубовни средби без ризик
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ПРЕПЕВИ
и војни без ризик, за нашите момци, секако
не можат цел живот да висат на play station
а ниту paint-ball не е за вистински фраер
за вашиот комфор и вашата сигурност
ви нудиме сё поголеми телевизори
спектакл политики и гратис општества
потврдена наслада, гаранција доживотна
за вашиот комфор и вашата сигурност
ви нудиме во пакет сё повеќе
купуваш две добиваш три, дупло, сё мора да отиде,
акција, имате ли наша картичка, оставете податоци
за вашиот комфор и вашата сигурност
ќе ви влеземе во трага и добро ќе проучиме кои сте
за вашата сигурност сигурност сигурност
за вашиот комфор бидејќи се грижиме за вас
бидејќи ние сме сигурен партнер бидејќи ние знаеме подобро
бидејќи тука е човекот
човекот
тука е

Ванда Микшиќ

Скакулци
дојдоа скакулците. тука се. застанаа на прагот,
се качија на чајникот, се вплеткаа во косата. без страв.
крупни зелени скакулци. се соблекувам замајана
од виното вечерва што го испив и лежам.
од постелата со поглед кружам ги барам. еден
го гледам на таванот, на средината од просторијата, друг
се залепил за лустерот, ене го и третиот, во ќошот.
навалија и други скакулци. еден, го следам, со брз
скок под кревет, друг на комодата, трет
на прекривката со која се покрив, ги гледам.
да ја згаснам светилката се двоумам. се двоумам да станам
да ги истерам: неуспехот гарантиран е однапред
пред наездите, постојано обновувани и свежи,
би било бесмислено. се двоумам да ги затворам прозорецот
и вратата: веќе се внатре. се двоумам да заспијам, мрзлива
сум и тромава. сите ги држам на око. сета своја енергија
ја вложувам. на око ги држам крупните зелени
скакулци, кои го одбрале токму овој миг,
вечерва кога посебно уживав во црното вино,
кога со посебен напор се качив до собата,
се соблеков и ў се препуштив на постелата, токму мене
ме одбраа и оваа соба која претходно јас ја одбрав, за
одмор, па сега ми исчезнаа сите аргументи
за каков било чин. дојдоа скакулците. сега се тука.

Летна сцена
I
на радиото повторуваат дека надвор е 35 во ладовина.
само што нема ладовина, бидејќи нема сенка.
ниту ветар.
II
седам на масата пренатрупана со речници, хартии,
реченици, запирки, компјутер. шише вода.
ручам домати, леб и мисиркино. додека ножот засекува
во месото, постојано се потсетувам: дванаесет години не сум го
јадела.
секогаш одново се предизвикувам: да престанам веќе еднаш?
и го сечам следниот залак.
III
на зградата спротива двајца работници креваат скеле.
до појас голи стојат на скелето кое се ниша под нив.
во воздухот, бидејќи на ништо не се потпираат, и ѕидаат
еден ред метални шипки, под од штици,
ред метални шипки, под од штици...
едниот работи, другиот на спротивниот крај гледа.
служи како противтежа. се преместуваат во необичен танц.
катовите на скелето растат. брзо градат. се качуваат
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на следното ниво, алатот го носат во џебовите,
во рацете канта и стол. веќе се високо.
IV
вентилаторот опишува полукруг, неуморна мантра:
ги развева и подигнува завесите, чаршафот на масата, мојот
фустан.
и назад. се виорат малите куќни завеси.
V
младиот работник низ шипките в час наѕре од
гровнатиот покрив до кој речиси стигнаа.
седнува, вади и пали цигара. се потпира со грбот
на оџакот. гледа. постариот седи на столот
на врвот од скелето. со сината риза ја брише потта.
ја префрла на потпирачот. гледа.
VI
чинијата ја оттурнувам, ги приближувам
компјутерот и зборовите кон себе. од шишето
пијам вода. така сакам.

VII
се враќаат на работата. под нив скелето
пак се ниша. гледаат. мислам некој им помага
одоздола. им подготвува материјал кој го влечат горе.
гледаат. нешто видоа. гледаат. работат
и гледаат. ред метални шипки, ред погледи,
под од штици, ред погледи. растојанијата пократки.
што ли видоа? височината сё поопасна. поглед.
јас ли сум на сцена?
VIII
затреперија лисјето на тополата.
од потпирачот летна сината риза.
вентилаторот го замолкна нивниот шум.
на радио реклами.
Од книгата „Диши низ маска, диши нормално“
		
		

Превод од хрватски јазик и белешка:
Славе Ѓорѓо Димоски
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РАСКАЗ
Живко Грозданоски

Клопец
		

На Д. Буцати

Како и секој друг обичен ден, штом стигнав до влезот од
старата чаршија, се искачив нагоре по калдрмата и застанав пред
дуќанот. Ги извадив клучевите од десниот џеб, го тргнав катанецот
од ќепенците, ги дигнав, ја отклучив и вратата и влегов внатре. Како
и секој друг обичен ден, ги оставив капутот и капата на закачалка,
ги завртев ролетните, ги вклучив греењето и компјутерот, седнав
на фотелјата зад мојата работна маса.
Однадвор доаѓаше вообичаениот чаршиски џагор, но овојпат
двајцата браќа од гостилницата „Истанбул“, десетина метри над
нашиот дуќан, беа многу погласни од обично: додека влегував во
дуќанот, ги гледав како со столарот од соседната уличка расправаат нешто, мавтаат со рацете и покажуваат кон хидрантот на
сред калдрма.
Станав, појдов до вратата, ја отворив и застанав на прагот од
дуќанот. Тие, како што и очекував, не ме ни забележаа. Но набрзо
едниот од браќата, тој помалку грлестиот, се сврте кон мене, па ја
подаде раката кон другите двајца, и со погледот им даде ишарет
да тргнат нагоре. Овие молкнаа и подзавртувајќи се крадешкум
се тргнаа брзо настрана, а мене ме оставија да се обѕрнувам околу
себе. Не е можно да побегнаа од мене, помислив. Се свртев зад
себе, и таму сё беше како и обично. По калдрмата шетаа и млади
и стари, кондураџијата со нова кутија цигари се враќаше кон
дуќанот, сё беше сосем нормално. Фуркан, човек на мои години,
само што се беше појавил од зад ќошот со послужавникот в рака
и си влегуваше назад во чајџилницата, која е врата до врата со
нашиот дуќан.
Останав така уште некое време да гледам во дуќаните отспротива. А отспротива има три дуќани, и сите тројца се шивачи.
Тој најдолу, на самиот ќош, е средовечен човек, сомничав
и нервозен, а се чини врзан за столот. Излегува ретко, а редовно
има шише ајран на работната маса, веднаш до пеглата. Најгоре е
аџијата, најстариот од сите тројца. Молчалив човек кој недоверчиво гледа кон сё она што му е туѓо или доаѓа ненајавено. Се чини
дека тој најдобро го знае тоа дека во денешно време чаршијата е
првото место на цел на туристите, кои не можат да дојдат поинаку
освен ненајавени.
Тој во вториот дуќан беше најмладиот од сите тројца и тој е
главната причина поради која ја пишувам оваа чудна приказна. Се
викаше Изет, имаше околу дваесет и пет години, беше многу добар
другар. Навистина ми е жал што за него пишувам во минато време.
Тој и неговите беа дошле од Босна, пред сто и педесетина
години. По низа перипетии со неговиот стрико и неговото мачно
враќање од Германија пред околу дваесет години, неговиот татко
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останал само со тоа мало дуќанче од неколку квадрати.
Изет доаѓал од мал кај татко си, да го гледа како работи. Татко
му ќе седнел на машината, а тој зад него, оти толку е тесно дуќанчето што не можат двајца еден до друг да седат. Пред некоја година
татко му се разболел, па затоа тој работеше на негово место. И тој
беше еснаф, докажан, сите го познаваа и го сакаа. Имаше дваесет
и пет, но како да имаше многу повеќе години. И покрај сите беди
кои му ги постилаше животот пред нозе, тој беше секогаш среден
и насмеан, расположен за чај и за добар виц.
– Знаш шта ради Босанац кад напуни осамнаест година?
– Појма немам.
– Иде у Немачку да тражи посао.
– Добро...
– Није баш, ал шта чеш... А знаш шта ради Немац кад напуни
осамнаест година?
– Хајде јаране, кажи ми, што то ради Немац кад напуни тих
осамнаест година?
– Иде у Босни, да тражи тата.
Нема зборови за луѓе како него. Затоа слободно може да се
рече дека за таквите луѓе една приказна е најмалку што може да
се направи.
Како и да е, по сомнителната случка со комшиите кои молкум
се повлекоа во својата гостилница, и јас влегов во дуќанот и се
фатив за работа. Мораше да се напише извештај за претпоследната седница на управниот одбор на здружениото на итало-македонски претприаемачи, да се преведе на италијански и уредно
да се прати до сите почитувани членови. Покрај тоа, имав и еден
деловен превод.
Само што се фатив за работа, ете ти го Изет, се растропал
на врата.

Клопец

– Влези.
– Изаџи на пет минута.
Го баталив извештајот, станав и излегов надвор. Тој седеше
на прагот пред вратата од неговото дуќанче. Во рацете држеше
голем, убав портокалов клопец.
– Очемо по један чај?
– Како нечемо.
Седнав до него и се загледав во нашиот дуќан. Беше празен:
саатот ќе да беше едвај десет и пол, Марианџела сё уште не беше
дојдена, а Гафур претходната вечер замина за Косово. Гледав во
празната просторија и се обидував да се замислам себеси внатре.
Сакав да го прашам Изет како изгледам додека седам таму внатре.
– Болане, ти гледаш ме ту сваки дан, преко пута си, што се
вика... Кажи ми, што е највпечатливото нешто што си го видел,
нешто што ти оставио најдубок утисак?
Изет, штом некој ќе му поставеше вакво прашање, знаеше
да ги искриви веѓите, да ја покрие устата со едната дланка и да се
замисли. А кога ќе се замисли, чиниш следува откровение.
– Немам појма, брате.
– Ајде бе, се утепа од мислење, и сеа појма немаш.
– Мајке ми.
– Ништо, ништо?..
– ...Један пут, можда, кад си почео да скачеш. Устао си и почео
да скачеш, ко нека будала. Шта се то беше догодило...
Во тој момент, одозгора се симнуваше Фуркан со послужавникот. Изет му мавна со раката и му рече да ни донесе два

чаја, појаки. Фуркан се изгуби во својата тесна, мрачна и пеколно
задушлива чајџилница.
Низ чаршијата толпата стануваше сё пораздвижена. Се свртев кон Изет и му го зедов клопецот од раце.
– Од ова што?
– Шта кажеш?
– Шта чеш са ово?
Си го зеде клопецот назад, го префрли неколкупати од рака
в рака, за да го смести најпосле помпезно на врвовите од прстите
на десната, небаре скапоцен оброк за префинети господа од некои
изминати времиња.
– Са ово? Још не знам. Чувам га од кад памтим о себи. Биче
нешто... посебно. Један дан. Нешто, како да кажем, изврсно.
– Изврсно...
Фуркан излезе со чаевите, ни ги подаде, а шеќерот го остави
до Изет. Овој го остави клопецот покрај скалите, се исправи и
извади од џебот дваесет денари за да му го плати чајот. Фуркан
се повлече наназад.
– Попосле, сметката попосле ќе ја платиш – рече смирено,
ѓаволесто се насмевна и в миг се изгуби назад во својот пекол од
чајџилница.
Пред да се зафатиме со чајот, Изет премногу наврапито го
зеде клопецот, го најде крајот на конецот, па го заврза за кваката на
вратата. Кога го прашав зошто го направи тоа, ги дигна рамената.
– Не знам.
– Како не знаеш?
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– Тако, не знам. Без размишљање сам то учинио. Сад, мого
бих да смислим некакав изговор, прича, али нема чему. Мого бих
да ти кажем да је то неки стар обичај, да је то мој отац понекад
радио, или шта ти ја знам. Али то није то.
– Не, кажи ми што е работата.
– Ти никад ниси учинио нешто онако скроз без везе, без да
размишљаш?
– Не, не, џабе е што и да кажеш. Не може тукутака да ти
текне да го врзеш конецот за кваката од вратата. Не можеш да ме
убедиш. Имаш намислено нешто.
– Знаш причу о Тезеј у лавиринту?
– Ма јебо те Тезеј, кажи што те стегна паметот да го врзуваш
конецот за кваката?
Изет молкна, прошара наоколу со погледот, се почеша по
главата. Изгледаше како да се двоуми дали да го продолжи разговорот. Одлучи да застане тука.
– Нема везе – рече најпосле смирено, се сврте и го одврза
конецот.
– Буквално нема везе – додадов, и го зедов чајот в рака.
– Узми ово – сега мене ми го подаде крајот на конецот, пред да
го остави клопецот крај стапалата. Го зедов крајот и не препрашував повеќе. Се сетив на една случка од пред десетина години, кога
направив нешто сосема бесмислено: седев сам в соба, а на масата
стоеше пластично шише полно вода. Зедов ноже, направив рез
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кон дното од пластиката и втренчено гледав како водата полека ја
освојува масата и тече на подот. По некое време некој влезе, а јас,
збунет, не знаев што да му одговорам кога ме праша што правам.
Чајот започнавме да го пиеме пополека, мекамски. На почеток не зборувавме ништо. Малите метални лажички ѕвечкаа во
фино украсените стаклени бардачиња, разбркувајќи го шеќерот
во чајот.
Најпосле, тој ме праша што ќе преведувам денеска. Сакаше
да слуша за она што го работам, иако ништо никогаш посебно
не разбираше. Само понекогаш, кога му зборував за некој кутар
италијански поет, одговараше со по два-три збора.
Ама сега не ми се зборуваше за извештајот. Го прашав што
ќе шие тој денеска.
– Усвари не. Знајш шо? Ич не м’интересират што ќе шиеш
денеска. Кажи ми... што ќе шиеш вечерва.
Изет гласно се засмеа и побара место за да го остави некаде
врелиот чај. Виде дека нема каде, па проба да отпие уште малце,
ама само што го доближи чајот до устата, повторно се засмеа. Но
набрзо се смири. Сега дури се чинеше по малку сневеселен.
– Ништа, ништа, шта чеш... Нече карта поштеног човека.
– Хехеее... Карта?
– „А карта је курва, извините што псујем, ја само причам
онако како чујем...“
– Добро, Балашевич. И?
– Знаш шта је реко Наполеон?
– Што па сеа Наполеон?
– „Све жене су курве“. И карта је курва. Нече карта поштеног
човека. Нече жена поштеног човека. Ја сам поштен човек.
Изет никогаш не зборуваше за девојки. Не беше метро и
ќебап како Наполеон, но којзнае колку невозможни комбинации
си имаше смислено за да го потисне и оправда својот страв, срам,
несигурност, или што и да се случуваше во него кога стануваше
збор за девојки. Тоа најверојатно беше неговата единствена лоша
страна. Можевме да седиме цело попладне во некоја чајџилница и
да играме табла, да зборуваме за сё и сешто, но за жени никогаш не
се зборуваше. Штом ќе го потпрашав нешто на таа тема, тој веќе
имаше подготвено некој не ретко навредлив виц. Ќе се посмеевме,
и тука завршуваше сё. Ако воопшто се случеше да не е расположен за вицови, ќе пробаше да ме украде на табла, и повторно се
засмевавме. Ако беше мој ред да фрлам, ќе се свртеше кон некој
друг, и ќе го прашаше нешто. Ако бевме сами, ќе смислеше трето.
И така до недоглед.
Во истиот миг кога го испивме чајот, од чајџилницата излезе
Фуркан, нё виде како седиме и одново се насмевна. Потоа тргна
надолу по калдрмата.
Само што ги оставивме стаклените бардачиња на калдрмата,
од некаде се слушна истрел и јатото гугутки кое дотогаш сивееше
на покривот од црквата Свети Спас наеднаш првна и ги надлета
нашите збунети глави. Одненадеж задува силен студен ветар и
Изет, кој тргна да стане, не сакајќи го клоцна клопецот што му
стоеше крај нозете. Клопецот летна надолу по јорганџиска, а Изет
скокна и се затрча по него.
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И јас се исправив и со оџарени очи гледав во крајот од конецот кој ми беше останал в раце. Изет трчаше надолу по клопецот.
Без многу да размислувам, се свртев и набрзина го заврзав конецот
за кваката од вратата. И јас тргнав надолу по улицата, со раката
заштитувајќи си го лицето од ветерот.
Го гледав мојот пријател Изет како трча по клопецот. Со
отсечни движења чекореше нанапред, наспроти ветерот кој безмилосно му го шибаше лицето. Клопецот се удри од распаднатата
клупа наспроти дуќанот на кондураџијата и бесно продолжи да
скока надолу по калдрмата. Ветерот не престануваше да фучи, но
и Изет не се предаваше: кога сме млади, ни се чини дека ни студот
ни гладот не ни можат ништо.
Наеднаш и небото како да потемне, додека некаде од далечината сё повеќе се приближуваше злокобен звук на сирени.
Чекорев надолу по улицата, го следев конецот и гледав како Изет
продолжува неуморно да трча, за да го земе она што е негово,
она што беспрекорно грижливо го чувал за денот кога од него ќе
направи нешто изврсно.
Иако студениот ветер болно ми го штипеше лицето и едвај
ги држев очите отворени, видов дека Изет се наоѓаше пред дуќанот на бозаџијата, каде што порано седевме есено време и јадевме
баклава, спроти една друга, осветлена чајџилница во која преку
лето пиевме кафе и игравме табла до доцна навечер. Клопецот
дивееше, спотнат од ветерот, се удираше од ќепенците и излозите,
но Изет, иако повеќе не трчаше, упорно се бореше со ветерот и
виулицата за да го стигне и да го врати назад.
А конецот сё повеќе се отплеткуваше и врз калдрмата се вееше како распарталено знаме на некој несреќен војник кој одамна
ја изгубил својата единствена битка.
Темните облаци кои доаѓаа од запад ја правеа целата чаршија уште помрачна и поосамена. Стануваше сё помачно да се
следи побудалениот клопец, но знаев дека никако не смеам да го
оставам Изет сам. Го гледав пред себе, подгрбавен се тетеравеше
зад клопецот кој сега беше многу помал отколку кога бевме горе.
Клопецот се удри од скалилата на Дестан и отскокна на другата страна, удри во излогот на бурекчијата, се заплетка околу
цементната клупа и продолжи да се тркала кон антикварницата.
Изет, кој несмасно мавташе со рацете и вртеше со главата де лево
де десно, сега ми се чинеше некако послаб и понизок, а и косата,
како што го гледав така од зад грб, во полумракот и виулицата,
изгледаше како да не е негова, беше сива и ретка.
А клопчето, кое сега беше помало од детска тупаница, по
којзнае кој пат отскокна збоднато од ветрот, накај дуќанот на
ташнарот. Изет скршна по него и целосно ми се изгуби од видик.
Со последни сили се влечев по конецот, ми се вртеше во главата, и
иако беше камен-ладно, препотен бев и срцето ми чукаше небаре
сакаше и тоа, како клопецот на Изет, да избега некаде.
Сосем бавно зачекорев кон слаткарницата Ригара, наспроти
дуќанот за чевли, на самиот влез од чаршијата. Таму се губеше трагата на конецот. Ветерот се беше смирил, фенерите над калдрмата
го огреваа мракот со својата жолта светлина и немаше жива душа.
Во таа траурна, совршено тивка неподвижност, само конецот на
Изет млитаво се влечеше по калдрмата.

Завртев зад антикварницата, очекувајќи да го видам Изет
како се шетка лево-десно, изнервиран поради оваа незгода. А Изет
жив го немаше. Онаму кај што водеше конецот, на самиот излез
од чаршијата, седеше крснозе некој беден скитник.
Полека му се приближив сакајќи да го прашам дали случајно
видел еден млад човек да помине оттука. Човекот бавно се заврте кон мене и ме погледна со своите огромни, преплашени очи.
Беше збунет како мало дете, како да не му беше јасно кај се наоѓа.
Своите ококорени очи ги вртеше де кон мене де кон крајот на
конецот што го држеше помеѓу палецот и показалецот од својата
растреперена, збрчкана рака.
Мислам дека ќе умрев од страв. Не можев и не сакав да поверувам дека е тоа мојот стар пријател Изет. А сепак, тоа беше тој,
никој друг. Браздите на познатото лице како да беа насила зашиени
таму, но оној изморен поглед можеше да биде само негов.
Иако сфаќаа, очите на Изет како да не можеа да поверуваат во
она што го гледаа: тоа што тој го држеше во своите раце не беше
крајот на клопецот: тоа беше судбината. Затоа што искачувањето
е долго, искачувањето го зема најдоброто од животот. Но штом
стигнеме таму горе, паѓаме, доволен е само миг за да се вратиме
онаму откај што сме тргнале како млади. А бидејќи воопшто не
размислуваме за тоа, овој ненадеен пад нё изненадува, па затоа
преплашени се обѕрнуваме околу себе, а во рацете немаме ништо
освен остатокот од нашата судбина. Ова трчање по клопецот е
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постепено, а ние го имаме сето време за размислување, но секогаш
предоцна согледуваме сё, дури кога сме на дното.
Со трчање тргнав нагоре по улицата. Но бев преморен и ми
се чини дека ми требаше цела вечност додека да стигнам пред
дуќанот. А таму немаше никој, изгледаше како да е многу доцна.
Од некаде пристигнуваа гласови, некој насилно се смееше, без ни
малку радост или задршка. Потребно ми беше да најдам човек,
не смеев да останам сам.
Штом стигнав пред дуќанот, го видов Фуркан како излегува
од неговата чајџилница.
– Фуркан, Фуркан, почекај!
– Кажи.
– Кај... кај се сите?
– Си отидоа.
– Како си отидоа?
– Така, си отидоа.
– А ти?
– Ја... ја имам уште малку работа.
Не знаев што повеќе да го прашам. Тој ме чекаше со оној
негов потсмешлив поглед. Тогаш се сетив на чајот.
– А чајот?
На лицето на Фуркан одново се исцрта загадочна насмевка,
а неговите зборови, иако едвај чујно, со неповторлива сигурност
го пресекоа моето исчекување.
– Платен е, платен.
Фуркан се чинеше како да чека уште некое прашање, но јас
нетрпеливо се свртев кон нашиот дуќан. По само еден чекор се
свртев одново кон него:
– А кој го п...?
Кој го плати чајот, сакав да го прашам, но Фуркан веќе не
беше таму. Стоев како попарен пред вратата од неговата чајџилница. Се завртев наоколу, но немаше жива душа.
Тргнав кон вратата од нашиот дуќан, но се штрекнав кога
кваката сама се придвижи надолу и вратата се отвори. Однатре се
појави Марианџела, во капут, со торба преку рамото. Подготвена
за дома.
– Managgia, Zivko, ma si può sapere dove cavolo sei stato tutto
il benedetto giorno?! Quando sono arrivata stamattina la porta era
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aperta, e non potevo chiamarti perchё, certo, hai lasciato il tuo cellulare
in ufficio!1
– Mariangela, Izet...
– Il verbale non l’hai scritto, e Marco Marconi sta ancora
aspettando la traduzione della delega.2
– Марианџела, бев со Изет, му падна клопецот...
– Macche Izet3, Живко? Каков клопец?
Ја испружив левата рака кон дуќанчето на Изет.
– Живко, ти се зафркаваш со мене? Па знаеш дека тој дуќан
е затворен пред седум години. Веќе седум години никој не работи
таму.
Стоев како замаен среде тивката уличка, со поглед потпрен на
синиот натпис „FILA“ кој Изет еднаш на шега го залепи на излогот.
– Bene Mariangela. A domani.4
– A domani. E mi raccomando, non essere in ritardo, che abbiamo
un mucchio di cose da fare.5
Влегов целосно исцрпен в канцеларија, единственото што
го сакав беше да одам дома и да спијам. Се спружив на малечката
софа крај прозорецот и ги кренав нозете на масичето.
Сум задремал. Не знам колку време помина пред да записка
телефонот.
Скокнав како избезумен, се развртев наоколу, си го избришав
лицето со рацете и му се приближив сомничаво на телефонот. Ја
кренав слушалката и стиснав на големото бело копче.
– Ал...? – пробав да одговорам, но веднаш бев прекинат од
гласот на некоја нервозна средовечна жена. Гласот ми се чинеше
познат, но не знаев од каде.
– Уште си таму? Добро, до кога вака, знаеш колку е саатот? Те
барам на мобилен, те нема. Да не планираш да спиеш на работа?
Одма идај дома, да видиш нешто. Нешто чудно се случило во
градината, некој нешто копал, скривал, земјата на едно место е
издигната, има некаква грпка, нешто ко џумка, којзнае што. Утре
гледај да ја земеш лопатата од подрумот, да се израмни тоа, инаку
цвеќињата...
Е, сега е навистина премногу.
Ја спуштив слушалката и се упатив кон излезот. Ги исклучив
греењето и компјутерот, ги завртев ролетните, си ги зедов капата и
капутот од закачалка, ја изгасив светилката и ја заклучив вратата.
Го спуштив полека ќепенокот, се наведнав полека, го наместив и
катанецот. Погледнав за миг кон излогот на Изет, па повторно
тргнав надолу по калдрмата.
Немаше никој. Само едно маче стоеше покрај излогот на една
гостилница и гледаше нагоре, кон покривите. Го свртев погледот
кон небото. А таму, ѕвезди. И една месечина. Голема, портокалова.
1

2

3
4
5

Добро, Живко, може да ми кажеш кај беше цел божји ден?! Кога стигнав утрово вратата беше отворена, а не можев да ти се јавам затоа што
мобилниот си го оставил на врата.
Записникот го немаш напишано, а Марко Маркони сё уште го чека
преводот на полномошното.
Каков Изет...
Добро, Марианџела, се гледаме утре.
Се гледаме утре. И гледај да не доцниш, имаме куп работа.

ПОЕЗИЈА
Душко Крстевски
Алхемија на 21. век
Опиено небо со сина тинктура
Подалечно од секоја смрт
Крвта е црвена поради
Револуцијата на сите бакнежи
Постелата – елеватор до секој оган
Каменот е посаден во центарот на светот
Како регулатор во смената на боговите
Само серпентина сплотена со бојата
На бесповратно изгниените дни

Патување

На љубената

Те оставив сама
за да те чуваат ѕвезди
потопени во Бејлис,
за потоа секоја милисекунда
да мислам на тебе
и да сфатам,
дека никаде не тргнувам без тебе,
и те чувам како пасош
во внатрешниот џеб на срцето.
***
„Градот е мојата транзиција на духот“
Бетонот на нашата прва средба
сега изгледа како море
изгубено во нашите сеќавања
како лузни на платеник во војна
за срце, наместо нафта,
тоа е море што го барам низ пустина,
таму те нема со илјадници години,
додека небото добива темносина боја,
мракот го има налегнато самракот
во мисионерска поза,
јас и ти се сретнавме тука,
усните ти беа жилет што ме расече до страст
како оној берберски потег во „Андалузискиот пес“,
а се поврзавме како небо и земја во бура,

Душко Крстевски (22 мај 1981,
Скопје) дипломирал на Катедрата
за македонска книжевност и јужнословенски книжевности на
Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“, каде што моментално
е магистрант по македонска ли
тература. Застапуван е во некол
ку антологии на македонската
млада поезија. Преведува од бу
гарски јазик, како за домашната културна сцена така и во
рамките на интернационалниот проект Across Europe. Исто
така, преведува и од хрватски и српски јазик. Моментално
работи како уредник во издавачката куќа Табернакул во
Скопје.

никогаш и не се одлепивме,
без да ги сретнеме нашите погледи на
„знам колку те љубев вчера,
а денес за 300 светлосни години повеќе“
ме возљуби во сутлијашот наместо појадок,
ме испи во нес-кафето“
Те нема во оваа носталгија,
ти нема да се вратиш тука,
а за читателот што очекува хепиенд,
ти веќе ме чекаш дома,
гола,
но покриена
со здив на тирамису,
кој те воскреснува
како чоколадна божица на оргазмот.

Поетика
Велат дека вистинскиот порив се чека
како невестата својот сакан,
упорно,
упорно и тажно,
но со надеж.
Тоа е ковчег кој се отвора секојдневно со мечта,
а еднаш годишно со солзи,
додека не го наполниш со вода,
па целата инспирација да ти стане потоп
кој ќе ти ги проголта:
спомените, љубовите, запалените цигари, пијаните
шанкови,
ѕвездите што се твојот GPS на стварноста, мамурните утра
во кои денот ти се лути што ќе ручаш во 3 и пол
недоистрезнет,
потопот ќе ги проголта прочитаните книги, филозофски
изџвакани текстови,
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смс-пораките што си ги праќал
Па, да те видам тогаш,
слушај за Стерната на Блаже
и за Рембо и неговото трескаво пишување,
додека ти го чекаш
твојот водоинсталатер на тагата,
да ти ги затвори солзите во грлото
и да ги пушти да течат на PC-мониторот.

Хисториа ест магистер курва
Поразен сум од мониторот на компјутерот од историјата
како војник со бело знаменце и
снајперска црвена точка на челото,
како апел за мир по атомска бомба,
сите Хирошими и Нагасакиња
од срцето до мозокот,
сите апсолутни вредности умираат,
книгите се обоени со смрт,
страниците со крв.
Историјата е семеен албум
со кој се шеташ како по гробишта,
гробишта на честа и подобриот животен стандард,
и секој го препознава својот дедо најгоре на фотографијата,
и секој се колне дека него најмногу го сакал.
Оставени сме ние копилињата на животот,
да го одиграме валцерот на нашите предци,
кој прв ќе се откаже,
кој најдоцна почнал да танцува,
„секое говедо мисли дека е света крава“ – рече еднаш
Стефановски мислам,
и погоди во центарот како пијан играч на пикадо во
англиски паб,
нам ни останува да ги исчистиме со јод раните на нашата
историја
освен ако другите не ни ги зацелат по свој вкус.
***
Постојат денови во кои твојата досада е разјарен лав
кој сака да ја откине главата на сонцето
и да ја донесе на средселото на животот.
Во тие денови моите желби се мрзливи
денови кога сакаш да рикаш тивко
со солзите однатре,
зашто за вистински солзи немаш волја
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Ден во кој се чувствуваш
како вечна опозиција на сё што:
станува рано,
оди на работа,
појадува во 9 часот,
има секс по предавањата на факултет,
оди на кошарка навечер
(или игра фудбал во балонот во Мичурин),
гледа филм во кино,
јаде тост од сендвичарниците пред ГТЦ,
гледа Лига на шампиони,
си легнува накај 12:15,
затоа што веќе го гледал филмот на ТВ1000
и утредента кога ќе се разбудиш, сфаќаш,
некој друг наместо тебе, ќе мрчи денеска.

Ненасловена
		

		
		

23 април 2013
кафе-книжарница Магор
со Драган на смена и Брамс на поминување

Денот се дави во својот пролетен квечерински џин
без лимон,
улиците се празнат како супермаркет во 21:52,
последниот муштерија тивко пцуе над поскапениот зејтин
на ноќта,
и со сонцето под мишка си оди дома.
Јас останувам на клупата,
дојадувајќи од правта и пиејќи неонски реклами,
лампионите на мојот накитен град,
и се покривам со ќебето од облаци
да сонувам полноќно сонце
***
Сино квадратче од небото заробено на твојот прозорец,
како илјада кадри што го оплодуваат видикот
на „соцреалистички цртан филм“
од некое чехословачко или унгарско време,
каде јунакот е згрижен како бебе во јасли,
заспано под светилките на големиот град во мала мансарда
чекајќи ја својата следна млечна порција
„амброзијата на безгрижниот сон“,
додека во сегашноста
Portishead пеат песна за заспивање.

ОСВРт
Лудвиг Бауер

ПРецИЗеН ИЗРаЗ И еКОНОМИЧНа аРтИКУлацИЈа
ВО ПОеЗИЈата На ЉеРКа тОт НаУМОВа
Кон стихозбирката Немирот кој немаше име (Nemir koji nije imao ime) на Љерка Тот Наумова,
објавена на хрватски јазик во издание на Хрватска матица на иселениците, Загреб,
и КЛД Решетари, 2013 година

Љерка Тот Наумова е една зрела поетеса која слободно владее со својот талент,
претопувајќи ја целата животна филозофија
во поетски израз. Нејзиниот поетски јазик
и доминантните расположенија се потпираат на најдобрите места во традицијата
на хрватската поезија, на онаа која би можела да се вброи во редот на поетските
светилници, какви што беа поетските
великани Крањчевиќ, Ујевиќ, Михалиќ.
Она што претставува женска нота на тој
вид поезија е заобиколувањето на некои
фундаментални прашања, кои нејзините претходници ги концентрираа околу
поимите на егзистенцијата, на апсолутната смисла и постоењето на Господ. Оваа поезија на прецизен израз и
економична артикулација не се расфрла
со пресилни зборови; сликата ја користи како стегнат израз,
како апстрактна врска на поимите, која ги уочува парадоксалноста,
бесмислата и неподмитливата преодност, и тоа првенствено кај
постојните фрагменти. Човековата егзистенција како целина, како
општ поим, воопшто не е во прашање. Причината е во тоа што
зад материјалното, зад појмовното, не само што се насетува туку
и се дефинира метафизичката димензија.
Љерка Тот Наумова не ја преиспитува религиозноста, таа
тука е присутна како нишка од верата, а таа вера, всушност, е
својственост на нејзиниот свет и на човекот. Но конзистентноста
на тој поетски свет не гарантира ведрина. Поетесата, како битно својство на човекот, го чувствува ранливиот сензибилитет и
аналитичката свест која, соочена со недостижноста на крајната
смисла во рамките на секојдневието, на смислата во рамките на
материјалното постоење, го враќа посматрачот кон неговата излезна точка на носталгија, како темелно доживување, и на светот
и на поезијата.
Носталгијата ги обвива спомените, го допира изгубениот
детски и младешки свет, родниот крај, но и она недофатливото,
она што може да се претчувствува и да се сака, она што е надвор
од човекот и во човекот, а би било идеално да може да се изрази

со молчење, кое е своевиден недофатлив
идеал, кој исто така ја бранува носталгијата.
Оваа поезија, на тоа ниво, се ослободува од визуелното, на нивото на зборовите и речениците, и од опипливото. Единствено звуците се нејзините конкретни потпирачи, а поимите кои можат да се сфатат
како делови од искинати слики, како молња,
сонце, темница, празни куќи, хоризонт или
облак, првенствено имаат тежина на посредник на смислата, речиси договорени симболи,
како што е во поезијата на родоначалникот на
слободниот стих Вoлт Витман.
На првото ниво на реципирање, тие симболи можеме да ги сметаме за препознатливи, во
најмала рака, за насетувани, но сложените значења скриени зад таквите поими се разоткриваат со енергијата на поетските целини. Среќна
околност е што тоа разоткривање никогаш не е довршено; тука
нема некои едноставни смисловни клучеви, па таа мера на недостижност на оваа поезија ў дава посебна вредност.
Со своето носталгично и меланхолично преиспитување на
човечкиот живот како целина, од детството па до смртта, и покрај
наметливите темни тонови на својата визура, поетесата не го одбира песимизмот. Споменатата вера претставува цврста потпора;
доволно е таа да се повика, да се артикулира, да се искаже. Не
затворајќи ги очите пред сложениот живот, понекогаш апсурден,
понекогаш обесхрабрувачки – оваа поезија, без колебање, е насочена кон она што не може да се доведе во прашање, она што се
вредности над нас и над сё: вистината, љубовта.
Во оваа изразито рефлексивна поезија сё е Господ Бог, a совладувањето на сите беспаќа вреди онолку колку што се приближуваме кон врвот и вечното. Сосема во христијански дух, излегува
дека животот во најголема мера е подготовка, време на етичко преиспитување кое престанува со смртта, но смртта, сепак, не е крај.
Превод од хрватски на македонски јазик:
Славка Арсова
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Виктор Христов
Песни за Офелија
1.
Офелија,
подвлечи ја онаа тенка линија
што ме двои од оној што бев.
Човекот што го запозна
и што ти ги раскажа
приказните за ноќта и дождот
и ветерот,
чека прикриен, како тигар,
во бедрата на сонот
и само понекогаш,
воден од непреодниот очај на зборовите,
добива шанса да се престори
во призрак на светлина и
безобразно да ти шепоти.
Додека се тегне битката на небото и земјата
додека привидните часови на времето
го голтаат темниот простор на вечерта,
одново да ти ги раскаже
приказните за ноќта и дождот
и ветерот
и љубовта.
2.
Офелија,
заборави на ортомите кои
ги плетат заробеничките на манастирот,
потопувајќи го конопот во потоците
во подножјата на Беласица,
оставајќи ги да се сушат
на здивот од утринска тага
(и да бидат крајпатни споменици
на младоста)
За потем нашите пријатели
да си накитат круг околу вратот
поради нешто што ние
никогаш нема да го разбереме.
3.
Офелија,
ти пишувам песна во која заспиваш
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Виктор Христов е роден во
1982 година, во Струмица. Ос
новно и средно училиште завр
шил во родниот град. Дипломи
рал на Катедрата за општа и ком
паративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје.
Пишува поезија, кратки раскази
и есеи.

без да зборуваш в сон
без да сонуваш за сё што ќе бевме
и сё што нема да бидеме.
Бидејќи од одамна
не сме си прикажувале слики
низ пресеченото дишење,
не сме си цртале линии
по лицата и рацете,
таму каде што вените ни се преплетуваат
и раскрстуваат,
а животот продолжува да тече.
Откако последен пат ја видов
сопствената во смртта на другиот,
само мислите зборуваат
во лавиринтите од тишини.
Бидејќи не постои здив
кој двапати исто се воздивнува,
здивот неповторлив,
ритамот скршен.
4.
Офелија,
тоа е нешто што
неповратно се губи,
во сомнежот на минатите разделби
на минатите сеќавања,
во смислата на вистината
и слаткиот вкус на праските
чии ткива ги растопувавме во нашите.
Во измамата на заборавот
се губи
приливот од невидливи нишки
на оваа темна вода од чекање
каде стојам цврсто
како парада од војници без слободен викенд
и чекам здивот да ги наполни едрата
на бродовите на младоста.

ПОЕЗИЈА
Катерина Димитриевска-Арсеновска
Градинка за возрасни
Двајца си додаваат топка;
на минување ја прифаќа трет.
Топката се умножува и бара нов играч:
Влегува еден (двете топки стануваат четири),
па уште еден (четирите – осум )
и уште еден (од осум – шеснаесет )…
До бесконечност топките умножени,
разулавени и бодликави,
летаат, удираат на сите страни
во собата без прозорци
во собата без врати…
Врескаат играчите.
Негодуваат набљудувачите.
Топките ја преземаат
контролата над играта.
Медиумите зачудени известуваат:
Луѓе беспомошно исчезнуваат
од соба без прозорци
од соба без врати
од соба преполна топки,
топки умножени,
топки разулавени,
топки, безброј топки
од бодликави зборови
направени.

Грабеж
Соништа,
соништа си имавме,
а навалија крадци
по куќите.
Крадци ги опустошија
куќите,
а само соништа,
само соништа имавме.

Катерина Димитриевска-Ар
сеновска е родена на 15 октомври 1981 година, во Куманово.
Дипломирала на Катедрата за
македонска книжевност и јуж
нословенски книжевности при
Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ во Скопје.
Нејзината прва поетска збирка Кормилар е добитник на
наградата „Лесновски ѕвона“ за најдобра дебитантска поетска
книга за 2012 година, како и на втора награда за објавена по
етска книга во 2012 г., на Конкурсот на просветните работници
– литературни творци.

Парталко
Ме прашуваат
каде купувам,
ме прашуваат
каде се облекувам,
кои бутици ги посетувам
(во град низ кој одвај и поминувам),
на кои брендови се восхитувам…
О Господе,
па дали се задеваат
овие надуени балони
што безгласно
ми се потсмеваат?!

Самоконтрола
Се обидувам да останам воздржана
пред твојата желба
за беспрекорна контрола
над движењето,
над тишината,
над дишењето…
Иглички ме боцкаат.
Часовникот забрзува.
Се обидувам да останам воздржана.
Го прегризувам бесот
пред да ми тропнат на врата
и ме поведат со себе
непознати луѓе

26.09.2014

63

ПОЕЗИЈА
со непознат автомобил…
Ти се насмевнувам
и ги проголтувам
твоите евтини изданија
како утринско кафе што расонува.
Се обидувам да останам воздржана…
Чекам да ја напуштиш просторијата
за да го исцедам талогот.

Свесност
Ме довикува ламјата
за да ме голтне.
Забрзано
во пресрет ў одам.

Гостите
Упорно разговараат за луѓе
кои биле прегазени од Времето.
(…толку апстрактно нешто,
а постојано убива некого
и тоа, на конкретен начин…)
Насетувам:
Сакаат нешто да ми кажат.

Сладолед од чоколадо
Во преполнетата слаткарница
позлатените прсти на една госпоѓа
ја турнаа од маса
големата стаклена чинија
полна овошен сладолед со прелив
во мигот кога нејзините очи
лакомо му се нафрлија
на моето единствено топче
сладолед од чоколадо
со кое радосно се насладував.
За скршената стаклена чинија
полна овошен сладолед со прелив
келнерот им приложи сметка
на позлатените прсти на госпоѓата
која редовно ја посетуваше
најголемата слаткарница во градот
и бескрајно, бескрајно мразеше
сладолед од чоколадо.
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Гордост
Никогаш нема да признаам
дека влегов
во погрешен автобус
ниту ќе слезам на првата станица.
Едноставно
ќе си ја платам
цената на билетот
што ќе ме однесе
до крајната дестинација.

Без намера
Големото ништо
измамнички
ме вовлече
во својот свет.

Антиквитет
Пронајден меѓу изгубени предмети
очекувам да бидам откупен.
Нема наддавања за мене.
Никој не ја прифаќа ни почетната понуда.
Останувам изгубен меѓу пронајдени предмети.

Пасивност
Едноставно,
многу едноставно е
само да си седиш така
и да уживаш
во тишината и дишењето.
Но внимавај,
можеш да станеш
страшно зависен…

Години на криза
О боже, боже,
на кој начин уште ќе може
да се крпи и закрпува,
да се крои, па прекројува,
да се брои и одбројува,
само да се истурка
само некако да се истурка
и овој месец?!...

Градинка за возрасни

Непознатиот
Намуртен лик
заканувачки зјапа во мене
од отвореното
џебно огледалце.
Не го познавам
и не разбирам што сака!
Ќе го затворам огледалцето
и ќе го вратам в џеб,
не дозволувам никој
да ме вознемирува.

Неуспех
Има ли крај
ова пропаѓање,
има ли почва
на која може да се запре?!
Изморен сум, пријателе,
ме совладува леснотијата
на моето тонење…
Кажи ми кога,
кога ќе престане?...

Еден ден, знам, нема да се вратам
Во некој облачен и намуртен ден,
на некоја попатна станица,
ќе си избегам себеси
и ќе заминам некаде далеку.
Ќе се заклучам меѓу кориците
на некоја заборавена книга
за никогаш да не се најдам
за никогаш да не се вратам.
Од тој ден
среќна ќе чекорам
по калливите улици.

Апсурд
Знаев дека сушата
ќе трае со години,
па тргнав во пустина
да побарам вода.

Невозможно
Ти мислиш дека
имам гума која брише сё
и упорно ми чкрташ
низ дневникот.
Си играш со мојата трпеливост
и бараш да ти простам.
Ти простувам, велам
по којзнае кој пат,
и по којзнае кој пат
ги кинам страниците
со груби чкртаници.
Излегувам од собата
а на подот остануваат
само тврди корици
од она што требаше
да биде книга.

Украден простор
Градските кафетерии
ги окупираа тротоарите…
Нека ми простат автомобилите
што чкрипат до моите нозе –
од нив не сакам ништо,
јас само се обидувам
да го пронајдам патот
до градската библиотека.
Градските кафетерии
го окупираа Плоштадот.
…И скратениот пат до мојот дом.
Размислувам:
Од која птица
да украдам крилја
за деновите во кои сум уморна
да чекорам по кружните патеки?...

Ноќни разговори
Ги слушаш ли пците
под мојот прозорец?
Нивните неуморни
ноќни надвикувања
ми се вплеткуваат во сонот
и го обликуваат во кошмар.
Наутро ги барам
да им се одмаздам,
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а ги нема.
Заштитени од Темнината,
ноќе повторно се сретнуваат
под мојот прозорец
и бескрајно долго се расправаат.
Ги слушаш ли, сега?...

Немоќ
Како да се исправам
и како да тргнам
по патот што ме моли
кон ѕвездите да ме води
кога паднат сум и скршен
а некој чуден немир ме притиска
и тешка мисла толчи и спепелува…
Како да се исправам
и како да тргнам?!
Ме довикува Сонцето
кон него да идам, а јас
поглед со раце си скривам
и не сакам да знам,
одбивам да видам
каква светлина зрачи онаму
кај што можам да бидам
ако се исправам,
ако тргнам,
ако стигнам.

Немир
Еј, зошто ми го нишаш бродот
кога морето е мирно?
Ај прибери си ги крилјата
или летај повисоко,
та не виде ли
колку спокојно си спиев
пред да ме разбудиш?!

Човечулец
Сонце,
Сонце
што ме грееш,
кажи ми
кога ќе пораснам,
кажи ми
кога ќе пораснам?!
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Ми здодеа веќе
оваа стутканост
во ќошот
и кога грми
и кога врне
и кога вее
и кога ме грееш,
Сонце,
Сонце мое,
кажи ми
како ќе се живее,
кажи ми
како ќе се живее?!..

Писмо до надуените балони
Јас, колку да Ве известам:
Нова година одамна помина.
И, за Ваше добро,
да Ве предупредам:
Следната Нова година
(наслушнав од доверливи извори )
во мода ќе бидат нови балони.
И, на крај,
нешто да Ве замолам:
Барем за миг
симнете се од небото,
сакам
да ги ѕирнам облаците!

СПИСаНИе За КНИЖеВНОСт И КУлтУРа
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